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6.. Het Europees kader 

6.11 Inleiding 

Naa de bespreking van het internationale kader zoals dat vorm heeft gekregen 
binnenn de ITU en de WTO, volgt in dit hoofdstuk de bespreking van het kader 
zoalss dat vanuit de Europese Unie gestalte heeft gekregen. De Europese 
Gemeenschapp (EG) - onderdeel van de Europese Unie - is een supranationale 
instantiee met de bevoegdheid zich direct tot de burgers te richten, dit in 
tegenstellingg tot de ITU. De EG kan bovendien zelfstandig rechten en plichten 
vann de Lidstaten vaststellen binnen de aan haar verleende dan wel overgedragen 
bevoegdheden. . 

Dee EG heeft haar bevoegdheden de afgelopen vijftien jaar met enthousiasme in-
gezett op het gebied van de telecommunicatie door middel van harmoniserende 
enn liberaliserende maatregelen. Liberaliserende richtlijnen hebben markt-
afschermendee en concurrentiebeperkende maatregelen verboden, terwijl ver-
volgenss de harmoniserende richtlijnen een gemeenschappelijk regulerend kader 
hebbenn geschapen. Daarnaast heeft de EG de mogelijkheden tot harmonisatie 
vann het Europees spectrumgebruik verkend. Deze activiteiten hebben geleid tot 
eenn complex van richtlijnen, uitspraken van het Europese Hof van Justitie en 
actiess van de Europese Commissie die tezamen op dit moment voor een 
aanzienlijkk deel het aangezicht van de nationale telecommunicatiemarkten 
bepalen.. Ook de nationale spectrummarkten zijn hierdoor niet onberoerd 
gebleven.. In het onderstaande worden de Europese ontwikkelingen besproken 
enn de daaruit voortvloeiende consequenties voor de spectrummarkten. 
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6.22 De Europese Unie 

Dee Europese Economische Gemeenschap is opgericht bij het Verdrag tot 
Oprichtingg van de E.E.G., te Rome 1957, hierna het E(E)G-Verdrag genoemd.i 

Opp 7 februari 1992 is te Maastricht de Europese Unie opgericht met het 
Verdragg betreffende de Europese Unie.2 De EEG is bij die gelegenheid samen 
mett de andere twee Europese Gemeenschappen voor respectievelijk Kolen en 
Staall  en Atoomenergie onder de overkoepelende benaming Europese Unie 
gebracht.. De Unie verbindt derhalve de deelgebieden van de Europese 
samenwerking.. Te Maastricht is de naam van de EEG gewijzigd in EG. De 
kwalificatiee 'Economisch' is komen te vervallen. Op 1 mei 1999 is ten slotte het 
Verdragg van Amsterdam in werking getreden.3 Dit verdrag heeft onder meer een 
vernummeringg teweeg gebracht van de artikelen van het EG-Verdrag. Hier 
wordtt deze nummering aangehouden. 

Dee Europese Gemeenschap (EG) is - zeker op het terrein van de tele-
communicatiee - een van de belangrijkste bouwstenen van de Europese Unie. De 
EGG is, zoals gezegd, een supranationaal samenwerkingsverband met zelfstandige 
bevoegdhedenn tot het vaststellen van rechten en verplichtingen van de 
Lidstaten.. Deze Lidstaten hebben daarmee een deel van hun soevereiniteit 
afgestaan.. Het vaststellen dan wel verkennen van de grenzen van de 
bevoegdhedenn van de EG is dientengevolge van belang. 

Eenn bespreking van de bevoegdheden en de afbakening daarvan voor wat 
betreftt het onderhavige studieonderwerp volgt in de onderstaande sub-
paragrafen.. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de afbakening van de 
bevoegdhedenn van de organen van de EG onderling. In het onderstaande 
komenn achtereenvolgens doel, structuur en de bevoegdheden van de onderdelen 
vann de Europese Unie en de Europese Gemeenschappen aan de orde. 

Verdragg tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met bijlagen: Rome, 25 maart 
1957,, Trb. 1957, 9 1 . De geconsolideerde versie, zoals laatstelijk gewijzigd bij het 
Verdragg van Amsterdam, is gepubliceerd in Trb. 1998, 13. 
Verdragg betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7 februari 1992, 
Trb.Trb. 1998, 12. 
Verdragg van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie,, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige 
bijbehorendee Akten; met Protocollen, Bijlage en Verklaringen; Amsterdam, 2 oktober 
1997,, Trb. 1998, 11 . 
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6 .2 .11 Doelstel l ing 

Hett doel ten tijde van de oprichting van de EEG was het exploiteren van de 
voordelen,, te behalen bij een grotere economische integratie van de aangesloten 
Lidstaten.. De aandacht was gevestigd op het creëren van een gemeen-
schappelijkee markt door het wegnemen van belemmeringen voor het vrije 
verkeerr van goederen, personen, diensten en kapitaal (de zogenaamde vier 
vrijheden)) en het creëren van een regime van onvervalste mededinging.4 

Dee eerste omvangrijke herziening van het EG-Verdrag geschiedde door middel 
vann de Europese Akte, van kracht geworden op 1 juli 1987. De wijziging van het 
EG-Verdragg door de Akte hield verband met de beoogde voltooiing van de 
Europesee interne markt eind 1992. Het begrip interne markt deed in 1986 zijn 
intredee naast het reeds bestaande begrip gemeenschappelijke markt zoals 
gekenschetstt door de hierboven omschreven Vier vrijheden'. Het begrip interne 
marktt wordt beschreven als "een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije 
verkeerr van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de 
bepalingenn van dit Verdrag".5 Het impliceert derhalve een verdergaande 
integratiee van de nationale markten. 

Bijj  de oprichting van de Unie is ten slotte als een van de hoofddoelstellingen 
aangemerkt,, het bevorderen van "een evenwichtige en duurzame economische 
enn sociale vooruitgang", mede te bereiken door het tot stand brengen van een 
ruimtee zonder binnengrenzen.6 Te Maastricht is bovendien een hoofdstuk 
toegevoegdd aan het EG-Verdrag over trans-Europese netwerken onder meer op 
hett terrein van telecommunicatie. De EG heeft dienaangaande op te treden ter 
"bevorderingg van de onderlinge koppeling en interoperabiliteit van de nationale 
netwerken,, alsmede van de toegang tot deze netwerken".7 

Binnenn de EG is derhalve telkens opnieuw groot belang toegekend aan het 
creërenn van een enkele Europese markt waarop vraag en aanbod vanuit de 
verschillendee landen geaggregeerd worden tot een Europese vraag tegenover een 
Europeess aanbod. Hiermee wordt het primaat voor de verdeling van goederen 

44 Artikel 3 EG (ex artikel 3). 
55 Artikel 14 EG (ex artikel 7A). 
66 Artikel B EU-Verdrag, nu door het Verdrag van Amsterdam gewijzigd tot "bevordering 

vann economische en sociale vooruitgang" en "totstandbrenging van evenwichtige en 
duurzamee ontwikkeling" (artikel 2 EU). 

77 Artikel 154 EG (ex artikel 129B) met een uitwerking in artikel 155 EG (ex artikel 
129C)) - waarvan lid 2 de Lidstaten verplicht tot coördinatie van het beleid - en artikel 
1566 EG (ex artikel 129D). 
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bijj  de marktwerking gelegd8 Het Verdrag van Maastricht heeft artikel 3A (nu 
artikell  4) ingevoegd in het EG-Verdrag, waarin het "beginsel van een open 
markteconomiee met vrije mededinging" wordt genoemd. Overheidsinterventies 
inn de vorm van het toekennen van bijzondere en exclusieve rechten aan 
ondernemingenn zijn binnen de EG steeds sterker aangemerkt als ongewenste 
verstoringenn van de marktwerking.9 De belddsniimte van de nationale over-
hedenn is mede hierdoor aan banden gelegd. Met het Verdrag van Amsterdam is 
overigenss artikel 16 EG (ex artikel 7D) ingevoegd dat de reeds in artikel 86 lid 2 
EGG (ex artikel 90) en de jurisprudentie erkende bijzondere positie van diensten 
vann algemeen economisch belang expliciet maakt. Het artikel lijk t echter geen 
wezenlijkee verandering voor de praktijk te betekenen.10 

Dee implicaties van de algemene doelstellingen voor de spectrummarkt zijn nog 
niett uitgekristalliseerd. Opgemerkt kan worden dat het uitschakelen van het 
marktmechanismee op spectrumdeelmarkten zich niet goed lijk t te verhouden tot 
hett algemene streven naar een onbelemmerde marktwerking.11 Het verdrag zegt 
echterr uitdrukkelijk de regeling van eigendomsrechten niet te beïnvloeden.12 

Indienn het begrip eigendomsrechten hier in ruime zin wordt opgevat, volgt 
hieruitt dat de status-quo van spectrumtoe-eigening door de overheid in principe 
ongewijzigdd kan blijven. De wijze van uitgifte en verdeling van de spectrum-
gebruiksrechtenn is overigens wel degelijk door de Europese activiteiten be-
ïnvloed,, zoals in dit hoofdstuk uiteen zal worden gezet. 

6 .2 .22 St ruc tuur 

Dee Europese Gemeenschappen kennen vijf 'instellingen'. Dit zijn de Raad, de 
Commissie,, het Europees Parlement, het Hof van Justitie en de Rekenkamer. 
Daarnaastt kent de Europese Unie nog een eigen instelling: de Europese Raad, 
bestaandee uit de staatshoofden en regeringsleiders en de voorzitter van de 
Commissie.. Zij stelt onder andere de algemene politieke beleidslijnen vast. In de 
'gewone'' Raad komen meestal de betrokken ministers bijeen als de vertegen-
woordigerss van regeringen van de Lidstaten. Zo wordt inzake telecommunicatie 
Nederlandd vertegenwoordigd door de minister van V&W. 

Lauwaarss & Timmermans 1997, p. 157. 
Doorr beschikkingen, wetgeving en jurisprudentie. Zie Barents 1999, p. 132 e.v. 
Barentss 1999, p. 135. Zie ook Dommering e,a. 1999, p. 135. 
"Well verzet de centrale plaats die de EG aan de markt toekent, zich uiteraard tegen 
eenn zodanig ingrijpen van de overheid in het economisch proces dat van een markt-
economiee in het geheel geen sprake meer zou zijn." Lauwaars & Timmermans 1997, 
p.. 161. 
Artikell 295 EG (ex artikel 223). 
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Dee Europese Commissie heeft in het algemeen drie hoofdtaken: het initiëren 
vann wetgeving - alle EG-wetgeving vindt een begin in een voorstel van de 
Commissiee -, het verzekeren van een juiste implementatie van de verplichtingen 
inn de Lidstaten, en ten slotte het dagelijks management van de Gemeenschappen 
enn het onderhandelen met en onderhouden van internationale handelsrelaties. 
All  de drie taken zijn hier van belang, zoals bij de bespreking van de activiteiten 
vann de Commissie uiteen zal worden gezet-
Dee Commissie is opgebouwd uit verschillende Directoraten Generaal, de 26 
DG's.. Voor het telecommunicatie- en spectrumbeleid zijn met name vann belang 
DGG IV, operationeel op het terrein van de mededinging en DG XIII , onder 
anderee actief op het terrein van de telecommunicatie. Binnen de DG's wordt het 
beleidd voorbereid. Zo worden daar de aanzet tot en opzet van de richtlijnen van 
dee Commissie en de Raad gegeven. De beleidsvorming binnen andere dan de 
genoemdee DG's heeft overigens bij tijd en wijle eveneens consequenties voor 
hett spectrumbeleid. Te noemen zijn de beleidsterreinen transport (afspraken 
overr communicatiesystemen), R&D (waaronder astronomie en aardobservatie), 
maarr ook landbouw en visserij (controle van Europese afspraken door middel 
vann aardobservatietechnieken). Een gestructureerde afstemming tussen de 
verschillendee beleidsdepartementen ontbreekt vooralsnog.13 

6.2.33 Instrumenten en bevoegdheden 

Opp het gebied van de telecommunicatie is de richtlijn het voornaamste in-
strumentt voor regelgeving. De Raad en de Commissie kunnen beiden richtlijnen 
uitvaardigen.. De Raad - al dan niet in samenwerking met het Parlement -
baseertt zijn regelgeving op artikel 94 (ex artikel 100) of 95 (ex artikel 100A) van 
hett EG-Verdrag. Deze Richtlijnen hebben op het oog een harmonisatie teweeg 
tee brengen van de wetgeving in de verschillende Lidstaten, door gelijkluidende 
bepalingenn op te leggen voor alle Lidstaten. 

Artikell  95 (ex artikel 100A) - ingevoegd bij de Europese Akte van 1987 - biedt 
dee mogelijkheid een harmonisatierichtlijn bij meerderheid van stemmen vast te 
stellen,, in plaats van met de door artikel 94 (ex artikel 100) vereiste unanimiteit. 
Dee belangrijkste harmoniserende telecomrichtlijnen zijn op basis van deze 

1 33 In het Groenboek Spectrumbeleid (p. 4) wordt opgemerkt dat het tijd wordt een 
coherentee aanpak voor de verschillende sectoren te overwegen. Groenboek over het 
radiospectrumbeleidd in samenhang met verschillende beleidsterreinen van de Europese 
Gemeenschapp zoals telecommunicatie, omroep, vervoer en O&O, COM{98) 596 def., 
99 december 1998. 
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vergemakkelijktee wijze van 'wetgeving' vastgesteld Artikel 95 vereist wel 
samenwerkingg met het Parlement volgens de zogenaamde co-decisie procedure 
vann artikel 251 EG (ex artikel 189B). 

Harmonisatiemaatregelenn op het gebied van telecommunicatie zijn onder andere 
dee richtlijnen ter uitwerking van het Open Netwerk Provision (ONP) principe14 

-- aan de hand waarvan toegang tot telecommunicatienetwerken en -diensten 
vann marktpartijen met een sterke marktpositie kan worden afgedwongen - en de 
hieronderr meer uitgebreid te bespreken Ver^unningenrichtlijn,15 waarin het 
kaderr is vastgelegd voor het verlenen van nationale vergunningen voor tele-
communicatiediensten. . 

Dee richtlijnen die de Commissie placht uit te vaardigen zijn gebaseerd op artikel 
866 lid 3 EG (ex artikel 90). Op basis van dit artikel heeft de Commissie 
verschillendee richtlijnen en beschikkingen uitgevaardigd ter liberalisering van de 
nationalee telecommunicatiemarkten. De activiteiten van de Commissie riepen de 
vraagg op of de Commissie haar bevoegdheid op basis van artikel 86 niet 
overschreedd en dergelijk ingrijpen niet aan de Raad moest worden overgelaten. 
Dee reguleringsbevoegdheid van de Europese Commissie is wat betreft het 
uitvaardigenn van richtlijnen op het gebied van telecommunicatie op basis van 
artikell  86 dan ook aangevochten voor het Europese Hof van Justitie. Dit Hof 

Richtlijnn 90/387/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de totstandbrenging 
vann de interne markt voor telecommunicatiediensten door middel van de tenuit-
voerleggingg van Open Network Provision (ONP), PbEG 1990 L 192/1. Richtlijn 
92/44/EEGG van de Raad van 5 juni 1992 betreffende de toepassing van Open Network 
Provisionn (ONP) op huurlijnen, PbEG 1992 L 165/27. Richtlijn 95/62/EG van het 
Europeess Parlement en de Raad van 13 december 1995 inzake de toepassing van 
Openn Network Provision (ONP) op spraaktelefonie, PbEG 1995 L 321/6. Richtlijn 
97/33/EGG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake inter-
connectiee op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele 
dienstt en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open 
Networkk Provision (ONP), PbEG 1997 L 199/32. Richtlijn 97/51/EG van het Europees 
Parlementt en de haad van 6 oktober 1997 tot wijziging van de Richtlijnen 90/387/EEG 
enn 92/44/EEG van de Raad met het oog op de aanpassing aan een door concurrentie 
gekenmerktee context in de telecommunicatie, PbEG 1997 L 295/23. Richtlijn 
98/11 O/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 1998 inzake de 
toepassingg van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de 
universelee telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat, PbEG 
19988 L 101/24. 

Richtlijnn 97/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 april 1997 
betreffendee een gemeenschappelijk kader voor algemene machtigingen en individuele 
vergunningenn op het gebied van telecommunicatiediensten, PbEG 1997 L 117/15. 
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heeftt in deze zaken de reguleringsbevoegdheid van de Commissie dien-
aangaandee grotendeels gesanctioneerd.16 

Dee maatregelen die de Commissie mag nemen in het kader van artikel 86 lid 3 
dienenn ertoe te verzekeren dat Lidstaten handelen conform lid 1 (en lid 2). In 
artikell  86 (lid 1) wordt gewag gemaakt van ondernemingen waaraan bijzondere 
enn exclusieve rechten zijn toegekend. Vervolgens wordt echter bepaald dat ten 
aanzienn van deze ondernemingen geen maatregelen mogen worden genomen die 
inn strijd zijn met het EG-recht en met name het mededingingsrecht ,17 

Gebruikmakendd van haar bevoegdheden heeft de Commissie in de praktijk de 
mogelijkheidd van het toekennen en instandhouden van bijzondere en exclusieve 
rechtenn op telecomgebied aanzienlijk verkleind Door onder andere de 
Dienstenrichtlijn188 en de overige richtlijnen van de Commissie die daarop 
voortbouwen,, heeft langzamerhand het terrein waarop dergelijke rechten niet 
langerr zijn toegestaan zich steeds verder uitgestrekt (zie paragraaf 6.4.1). 

Hett definiëren en afbakenen van de begrippen bijzondere en exclusieve rechten 
iss door deze verschuiving van belang geworden. *Exclusief recht' lijk t voor 
zichzelff  te spreken. Het betreft een situatie waarin een bepaald recht wordt 
toegekendd aan een marktspeler met uitsluiting van andere spelers. *Bijzonder 
recht'' is een lastiger begrip. Het Hof heeft bepaald dat in een richtlijn het begrip 
bijzonderr recht nader gespecificeerd moet worden, zodat duidelijk is op welke 
rechtenn de Commissie de voorschriften van de richtlijn van toepassing acht.19 

Dee definitie van *bijzonder recht' is ten behoeve van de richtlijnen ter 
liberaliseringg van de teleconimunicatiemarkten door de Commissie geïntro-
duceerdd met de zogenaamde Satellietrichtlijn van 1994.20 

1 66 HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 {Frankrijk vs. Commissie), Jur. 1991, p. I-
12233 en HvJEG 17 november 1992, gevoegde zaken C-271/90, C-281/90 en C-
289/900 [Spanje, België en Italië vs. Commissie), Jur. 1992, p. 1-5833. 

1 77 Zie Dommering e.a. 1999, p. 130 e.v. voor een bespreking - met het oog op de 
telecommunicatiemarktt - van artikel 86 EG {ex artikel 90) en de jurisprudentie inzake 
datt artikel. 

1 88 Richtlijn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 betreffende de mededinging 
opp de markten voor telecommunicatiediensten, PbEG 1990 L 192/10. 

1 99 HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 (Frankrijk vs. Commissie), Jur. 1991, p. I-
1223. . 

2 00 Richtlijn 94/46/EG van de Commissie van 13 oktober 1994 tot wijziging van Richtlijn 
88/301/EEGG en Richtlijn 90/388/EEG met name met betrekking tot satelliet-
communicatie,, PbEG 1994 L 268/15. De uitspraak in de British Telecom zaak heeft 
meerr helderheid verschaft ten aanzien van de uitleg van het begrip 'bijzonder recht' 
voorr het de ONP-kader {HvJEG 12 december 1996, zaak C-302/94, Jur. 1996, p. I-
6417).. In de Richtlijn 92/44/EEG van de Raad van 5 juni 1992 betreffende de 
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Watt betreft de verhouding tussen de harmoniserende richtlijnen van de Raad en 
dee liberaliserende richtlijnen van de Commissie kan worden opgemerkt dat op 
hett gebied van de (mobiele-)telecommunicatiediensten de Commissie het 
voortouww heeft genomen. Pas nadat de Commissie door haar activiteiten 
nagenoegnagenoeg volledige liberalisatie had bereikt, heeft de Raad de harmoniserende 
Vergunningenrichtlijnn uitgevaardigd. Hiermee zijn de bepalingen uit de 
Cornmissierichtlijnenn niet overbodig geworden. Voor zover additionele 
verplichtingenn en verplichtingen ten aanzien van zaken die in de Vergunningen-
richtlijnrichtlijn  ongeregeld blijven, blijven de liberaliserende richtlijnen van kracht. 
Bovendienn zullen de harmoniserende maatregelen moeten worden geïnter-
preteerdd in overeenstemming met de liberaliserende voorschriften.21 

Naastt haar regelgevende taak houdt de Commissie zich bezig met de 
zaaksgewijzee bewaking van de Verdragsregels. Inbreuken door Lidstaten op hun 
verplichtingenn onder het EG-Verdrag - waaronder ook de verplichtingen 
voortvloeiendd uit de bovengenoemde richtlijnen - worden aangepakt op basis 
vann artikel 226 (ex artikel 169). Indien Lidstaten hun bevoegdheden krachtens 
hett EG-Verdrag naar het oordeel van de Commissie niet nakomen, kan de 
Commissiee een advies uitbrengen. Indien dit advies niet tijdig is opgevolgd, kan 
dee Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie. 

Daarnaastt biedt artikel 86 lid 3 de mogelijkheid in te grijpen door middel van 
beschikkingen.. Met name van belang zijn in dit verband de verplichtingen die 
voortvloeienn uit artikel 82 (ex artikel 86) in samenhang met artikel 86. Artikel 82 
richtt zich tot de ondernemingen en verbiedt het maken van misbruik van een 
machtpositie.. De Lidstaten hebben niet de vrijheid te handelen in strijd met 
dezee artikelen en zodoende hun werking te frustreren. Dit vloeit voort uit het 
beginsell  van Gemeenschapstrouw.22 De implicaties hiervan op het gebied van 

toepassingg van Open Network Provision (ONP) op huurlijnen, PbEG 1992 L 165/27 
CONP-huurlijnenrichtlijn'),, waar de zaak over handelde, werden bijzondere rechten 
anderss gedefinieerd dan in het Dienstenrichtlijnkader zoals vastgesteld door de 
Satellietrichtlijn.. Desalniettemin kwam het Hof in de uitwerking van de betekenis 
hiervann uit op een min of meer eensluidende definitie, zonder direct te verwijzen naar 
hett Dienstenrichtlijnencomplex. Bijzondere rechten worden volgens het Hof in ieder 
gevall gecreëerd indien de toewijzing van het betreffende recht is geschied aan de 
handd van criteria die niet objectief, proportioneel dan wel non-discriminatoir zijn 
geweestt en de kansen van andere ondernemingen daardoor worden beperkt (merkelijk 
negatieff worden beïnvloed). 
Geuss & Hocepied 1997, p. 81. 
Artikell 10 EG (ex artikel 5). 
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mobielee telecommunicatie worden aan de hand van twee casus besproken in 
paragraaff  6.5. 

6.2.44 Bevoegdheden spectrumbeleid 

Inn het EG-Verdrag noch in het EU-Verdrag zijn bevoegdheden vermeld die 
directt betrekking hebben op het spectrumbeleid Bij het ontbreken van 
explicietee bevoegdheden op dit terrein dient het optreden van de EG een extra 
dimensiee te bieden die door individueel, nationaal optreden niet kan worden 
bereikt.. Dit is het zogenaamde subsidiariteitsbeginsel.23 Het beginsel houdt in 
datt het optreden van de Gemeenschap pas dan op zijn plaats is indien: a) de 
Lidstatenn op eigen kracht het beoogde doel niet voldoende kunnen bereiken in 
hett kader van hun nationaal grondwettelijk stelsel en b) derhalve beter door de 
Gemeenschapp kan worden verwezenlijkt.24 Richtsnoer daarbij is onder meer dat 
hett communautair optreden vanwege de schaal of de gevolgen ervan duidelijke 
voordelenn oplevert ten opzichte van nationaal optreden. Daarbij mag het 
optredenn van de Gemeenschap niet verder gaan dan nodig om het beoogde doel 
tee verwezenlijken.25 

Hett spectrumbeleid bevat zeker mogelijkheden tot communautair optreden 
waarbijj  een toegevoegde waarde kan worden behaald. Hierbij kan worden 
gedachtt aan gemeenschappelijke allocatieafspraken die de basis vormen voor 
interoperabiliteitt van draadloze telecomdiensten. Ook het toekennen van 
spectrumvergunningenn voor pan-Europees spectrum- (en satelliet-)gebruik lijk t 
eenn onmiskenbare toegevoegde waarde te kunnen opleveren. Op dit laatste 
wordtt teruggekomen in paragraaf 6.6. 

Watt betreft de gemeenschappelijke allocatieafspraken - zowel binnen Europa 
alss voor de standpuntbepaling ten behoeve van het nU-overleg - heeft de EU 
dee beslissing genomen dit vooraleerst niet zelf ter hand te nemen. In 1990 heeft 
dee Raad van Ministers de doelstelling geformuleerd om tot uitbreiding van de 
Europesee samenwerking inzake radiofrequenties te komen waarbij gestreefd 
wordtt naar een sterkere frequentiecoördinatie binnen de CEPT (Conférence 

2 33 Artikel 5 EG (ex artikel 3B>. 
2 44 Artikel 5 Protocol betreffende de toepassing van het subsidia riteits- en het 

evenredigheidsbeginsell - gehecht aan het EG-Verdrag. Zie voor een bespreking van de 
plaatss van het subsidiariteitsbeginsel in het EG-recht Barents 1999, p. 302 e.v. 

2 55 Dit is het evenredigheids- of proportionaliteitsbeginsel, artikel 5 derde alinea EG (ex 
artikell 3B). 
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Européennee des administrations des Postes et des Telecommunications ofwel 
dee European Conference of Postal and Telecommunications Administrations).26 

Aanvankelijkk zijn ter bekrachtiging van de CEPT-afspraken enkele richtlijnen 
uitgevaardigd,, maar tegenwoordig vertrouwt de EU vooralsnog op het CEPT-
mechanisme.. Mede in dat kader is in 1991 de Europese Radiocommunication 
Organizationn (ERO) opgericht - zie hieronder. In november 1992 heeft de Raad 
hett belang van dit kader benadrukt en heeft zij de Commissie uitgenodigd het 
CEPT-mechanismee te zien als de primary method in deze.27 De Commissie heeft 
daaropp in 1993 een Bekendmaking opgesteld waarin een voorstel voor een 
Raadbeslissingg is vervat.28 De poging van de Commissie om door middel van 
hett voorgestelde Raadbesluit haar taken en bevoegdheden inzake het spectrum-
beleidd te versterken of althans formeel vast te leggen is echter niet geaccepteerd 
doorr de Raad. Het voorstel van de Commissie voor de Raadsbeslissing is nooit 
aangenomen. . 

Dee Raad heeft wel het spertrurngebruik in de vorm van elektromagnetische 
storingg gereguleerd - door middel van de EMC-richtlijn.29 Elektromagnetische 
storingg is eigenlijk onbedoeld gebruik van het spectrum als neveneffect van het 
gebruikk van elektronische apparatuur. De regeling van Elektromagnetische 
Compatibiliteitt (EMC) is niet van toepassing op storingen voortkomend uit 
gewenstee signalen, doch slechts op storingen voortkomend uit ongewenste 
signalen.. Dit volgt uit de conclusie van een discussie op Europees niveau zoals 
neergelegdd in de officiële 'guidelines' over de toepassing van de EMC-richtlijn.30 

Inn de richtlijn voor radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur, de 

Resolutiee van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de uitbreiding van de Europese 
samenwerkingg inzake radiofrequenties, inzonderheid met betrekking tot diensten met 
eenn Paneuropese dimensie, PbEG 1990 C 166/4. 
Resolutiee van de Raad van 19 november 1992 betreffende de toepassing in de 
Gemeenschapp van de besluiten van het Europees Comité voor Radiocommunicatie, 
PbEGPbEG 1992 C 318/1 . 
Voorstell voor een beschikking van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging door de 
Lid-Statenn van maatregelen op het gebied van radiofrequenties, COM(93) 382 def., 
PbEGPbEG 1993 C 266/11. 
Richtlijnn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge 
aanpassingg van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake elektromagnetische com-
patibiliteit,, PbEG 1989 L 139/19, zoals gewijzigd door Richtlijn 92/31/EEG van de 
Raadd van 28 april 1992 tot wijziging van Richtlijn 89/336/EEG betreffende de onder-
lingee aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake electromagnetische 
compatibiliteit,, PbEG 1992 L 126/11. 
KamerstukkenKamerstukken II1997/98, 25 533, nr. 6, p. 2 en p. 17-18. 
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RTE-richtlijnn wordt overigens het op de markt brengen van radioapparatuur, die 
voldoett aan een aantal, nader omschreven, essentiële eisen, geheel vrijgegeven.31 

Vann belang voor het toekomstig beleid is het Groenboek Spectrumbeleid, 
verschenenn in december 1998.32 In plaats van een gedetailleerd actieplan te 
bieden,, nodigt het stuk voornamelijk uit tot discussie over onder andere het 
huidigee institutionele kader voor spectrumcoördinatie, de gewenste mate van 
harmonisatiee van allocatie, de mogelijke wijzen van toewijzing van ver-
gunningen,, en de strategische planning van het spectrumgebruik. 

Belangrijkee invloed op het nationale spectrumbeleid wordt (indirect) uitgeoefend 
viaa het Europese telecommunicatiebeleid. Ter vaststelling en uitvoering van dit 
beleidd heeft de EG haar algemene bevoegdheden ingezet.33 De door het 
subsidiariteitsbeginsell  vereiste extra dimensie of toegevoegde waarde lijk t op het 
gebiedd van grensoverschrijdende telecommunicatiediensten zeker aanwezig. De 
voornaamstee instrumenten in dit kader zijn de reeds vermelde richtlijnen van 
zowell  Raad als Commissie. Pas in het Verdrag van Maastricht zijn enkele 
bevoegdhedenn van de EG expliciet vastgelegd en wel ten aanzien van de trans-
Europesee netwerken.34 De bedoeling is dat de EU actie onderneemt (waaronder 
financiëlee steun) ter bevordering van de interconnectie, interoperabiliteit en 
toegangg tot dergelijke netwerken.35 Vooral ISDN is hierin een aandachtspunt 
vann de Commissie.36 Concreet zijn er op dit moment nog geen beleids-

3 11 Richtlijn 99/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 
betreffendee radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse 
erkenningg van hun conformiteit, PbEG 1999 L 91/10. 

3 22 Groenboek over het radiospectrumbeleid in samenhang met verschillende beleids-
terreinenn van de Europese Gemeenschap zoals telecommunicatie, omroep, vervoer en 
O&O,, COM(98) 596 def., 9 december 1998. 

3 33 Artikel 308 EG (ex artikel 235). 
3 44 Titel XII transeuropese netwerken, artikelen 154-156 EG (ex artikelen 129B-D). 
3 55 Verordening (EG) nr. 2236/95 van de Raad van 18 september 1995 tot vaststelling 

vann de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap 
opp het gebied van transeuropese netwerken, PbEG 1995 L 228/1. Beschikking 
97/1336/EGG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1997 betreffende 
eenn geheel van richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken, PbEG 
19977 L 183/12. 

3 66 Beschikking 95/2717/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 9 november 
19955 betreffende een reeks richtsnoeren voor de ontwikkeling van Euro-ISDN (Digitaal 
netwerkk voor geïntegreerde diensten) als transeuropees netwerk, PbEG 1995 L 
282/16. . 
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consequentiess voor op spectrumgebruik gebaseerde telecommunicatiesystemen 
off  -diensten.37 

6.33 De EU en andere instanties en verdragen 

Inn het EU-Verdrag wordt bepaald: "De Lid-Staten coördineren hun optreden in 
internationalee organisaties en op internationale conferenties. Zij verdedigen in 
dezee fora de gemeenschappelijke standpunten."38 In de volgende subparagrafen 
wordtt de coördinatie en standpuntbepaling behandeld van de EU-lidstaten op 
hett terrein van spectrummanagement, dan wel op de van belang zijnde terreinen 
vann telecommunicatie. 

Besprokenn wordt in hoeverre het EU beleid invloed heeft op en gestuurd wordt 
doorr afspraken binnen andere internationale samenwerkingsverbanden.39 Aan 
dee orde komen de World Trade Organization (WTO), de International Tele-
communicationss Union (I'I'U), de Conférence Européenne des administrations 
dess Postes et des Telecommunications/ European Conference of Postal and 
Telecommunicationss Administrations (CEPT) en het European Tele-
communicationss Standards Institute (ETSI). De activiteiten van Europese 
standaardisatieorganisatiess CEN/CENELEC kunnen overigens vanuit andere 
beleidsterreinenn dan telecommunicatie eveneens consequenties hebben voor het 
spectrumgebruik.. Deze instanties blijven echter onbesproken. 

6.3.11 EUenWTO 

Dee Europese Commissie onderhandelt in het World Trade Organization overleg 
namenss de EU-lidstaten, voor zover haar bevoegdheden dit toestaan.40 Naast de 
EGG zijn de EU-lidstaten zelf lid van de WTO. 

Overr de competentie van de EG om in het kader van de WTO te 
onderhandelenn over dienstentoezeggingen heeft het Hof een verduidelijking 

Well is er een Resolutie van de Raad van 19 juli 1999 inzake de rol van Europa bij de 
ontwikkelingg van een nieuwe generatie van satellietnavigatiediensten - Galileo -
Ontwerpfase,, PbEG 1999 C 221/1. 
Artikell 19 EU (ex artikel J.9). 
Delenn van de navolgende paragrafen zijn reeds gepubliceerd in Dommering e.a. 1999, 
p.. 206-212, 244-246, 268-274. 
Dee bevoegdheid te onderhandelen voor de Lidstaten t.b.v. de GATS is deels gebaseerd 
opp artikel 133 EG (ex artikel 113). 
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gegeven.411 In het WTO-kader worden vier typen grensoverschrijdende handel 
onderscheiden:: crossborder supply y oonsumptkn ahoady ammonal presenoe en presence of 
naturalnatural persons,42 Slechts voor het eerste type ziet het Hof geen bijzondere reden 
dezee niet onder het begrip gemeenschappelijke handelspolitiek te brengen in het 
kaderr van artikel 133 EG (ex artikel 113) over de competentie ten aanzien van 
dee gemeenschappelijke handelspolitiek De overige typen handel hebben meer 
vann doen met het verkeer van (rechts)personen. Deze materie behoort volgens 
hett Hof niet tot het terrein van de gemeenschappelijke handelspolitiek.43 Met 
betrekkingg tot artikel 95 EG (ex artikel 100A) stelt het Hof dat voor zover de 
bevoegdheidd tot harmonisatie is uitgeoefend dit de vrijheid van Lidstaten om 
mett derde landen te onderhandelen beperkt of zelfs ontneemt.44 De bevoegd-
heidd tot sluiting van het GATS berust uiteindelijk bij de Gemeenschap en de 
Lidstatenn gezamenlijk.45 Tegen deze achtergrond is met het Verdrag van 
Amsterdamm een vijfde lid aan artikel 133 EG (ex artikel 113) toegevoegd. De 
Raadd kan nu besluiten met eenparigheid van stemmen de toepassing van artikel 
1333 EG uit te breiden tot onderhandelingen en overeenkomsten betreffende 
diensten.46 6 

Dee overeengekomen toezeggingen over toegang tot de telecommunicatie-
marktenn zijn voor de EG-landen als geheel opgenomen in een zogenaamd 
Schedulee of Commitments. De gevolgen van deze verplichtingen voor het 
nationaall  spectrumbeleid van de EU-lidstaten zullen in het kader van Dispute 
Settlementt Procedures binnen de WTO aan het licht moeten komen.47 

Vooralsnogg ontbreken directe verplichtingen te dien aanzien (zie ook paragraaf 
5.6). . 

6.3.22 EU en ITU 

Inn het voorgaande hoofdstuk is de ITU reeds uitgebreid besproken. Hier wordt 
slechtss kort de relatie tussen de EU, de EU-lidstaten en de ITU aangegeven. De 
vertegenwoordigingg van de EU-lidstaten binnen de ITU geschiedt niet via 
directee vertegenwoordiging door de EU of de EG.48 Wel heeft de Gemeenschap 

HvJEGG Advies 1/94 van 15 november 1994, Jur. 1994 I-5267 (op grond van artikel 
2288 lid 6 EG-Verdrag - nu artikel 300 EG). 
Artikell 1, lid 2 GATS. 
Puntt 41-47 Stellingname van het Hof, Advies 1/94. 
Puntt 88 Stellingname van het Hof, Advies 1/94. 
Puntt 97 Stellingname van het Hof, Advies 1/94. 
Ziee ook Barents 1999, p. 168 e.v. 
Ziee ook Steenbergen 1998, p. 113. 
Dee ITU noemt in artikel 2 Constitutie alleen State als verdragsluitende entiteit. 
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(exclusieve)) onderhandelingsbevoegdheid ten aanzien van zaken die door de 
richtlijnenn over GSM, ERMES en DECT reeds in de competentiesfeer van de 
Gemeenschapp liggen.49 Daarnaast dienen de EU-lidstaten bij acceptatie van 
afsprakenn hun ondertekening te doen vergezellen van een verklaring dat de 
nalevingg van de afspraken geschiedt in overeenstemming met hun ver-
plichtingenn onder het EG-Verdrag.50 De Europese Gemeenschap heeft verder 
alleenn de status van observer binnen de ITU. In het kader van het CEPT-overleg 
-- zie hieronder - worden door de EU-lidstaten ten behoeve van de ITU 
radioconferentiess wel gemeenschappelijke standpunten opgesteld, de European 
Commonn Proposals. Aan deze standpunten dienen de Lidstaten in principe vast 
tee houden. 

Terr illustratie van de effectiviteit van deze aanpak kan worden opgemerkt dat in 
19922 de EG-lidstaten op deze manier binnen het ITU-overleg voor het eerst een 
effectieff  machtsblok hebben gecreëerd tegenover de nog altijd aanzienlijke 
invloedd van de Verenigde Staten. De voorkeuren van de EU verschilden op 
enkelee punten van die van de Verenigde Staten. Europa zag op bepaalde 
frequentiebandenn liever meer ruimte voor landmobiele systemen terwijl de 
Verenigdee Staten opteerden voor satellietsystemen. Zowel industriële belangen 
alss praktische uitvoering in het dichtbevolkte Europa en de meer verspreid 
bevolktee Verenigde Staten spelen een rol bij de vorming van dergelijke 
standpunten.51 1 

6.3.33 EU en CEPT 

Dee CEPT is in 1959 opgericht als een samenwerkingsverband van de Europese 
PTT's.. De CEPT beslaat op dit moment meer dan 40 Europese landen, 
waaronderr de lidstaten van de Europese Unie. De CEPT is een Europees 
samenwerkingsverbandd waarin meer landen dan alleen de EG-lidstaten 
vertegenwoordigdd zijn. Dit vergemakkelijkt de indeling en coördinatie van 
grensoverschrijdendd frequentiegebruik. De gewenste coördinatie moet pan-
Europesee telecommunicatie mogelijk maken, zoals reeds is geschied door 
middell  van het vrijmaken van specttumruimte voor onder meer GSM. 

Puntt 1 en 2 Council Conclusion on the procedures to be followed at the World 
Administrativee Radio Conference (WARC 1992), 3 februari 1992, bekrachtigd door de 
Worldd Radiotelecommunication Conference - Council Conclusions of 22 September 
1997. . 
Puntt 6 Council Conclusion on the procedures to be followed at the World 
Administrativee Radio Conference (WARC 1992} 3 februari 1992. 
Sungg 1992, p. 6 3 1 . 
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Binnenn de CEPT wordt samengewerkt tussen de nationale telecommunicatie-
administratiess (NTAs, voor Nederland het Directoraat-Generaal Tele-
communicatiee en Post, DGTP, van het ministerie van V&W). Daarnaast is 
inbrengg mogelijk van de (grote) telecommunicatienetwerkbeheerders, ge-
bruikersorganisaties),, de industrie en wetenschappelijke instellingen. De 
bovenstaandee figuur geeft de verhoudingen weer tussen de CEPT, EU, ITU en 
dee verschillende onderdelen en bijbehorende organisaties. 

433 European NTAS 

members s 

ETO O 

ERC C 

EFTA A 
Secretariat t 

ECTRAA ft 

.observer r EUTELSAT T 
EBU U 
ESA A 

ECTEL L 
etc. . 

European n 
Common n 
Proposals s 

T T ff t t T 
projectt teams 

Figuurr 6.1 Institutionele structuur52 

Binnenn de CEPT vindt frequentiecoördinatie en -harmonisatie plaats door het 
Europeann Radio Committee (ERC). In het ERC hebben de instanties zitting die 
verantwoordelijkk zijn voor de nationale rao^ospectrurnregelgeving in de 
respectievelijkee CEPT-landen. Het ERC heeft de Europese Commissie in haar -

52 2 Bron:: NERA/Smith System Engineering/KPMG, 'Approaches to the allocation and 
assignmentt of the radio spectrum resource' (Final report for DG XIII), London 1997, p. 
vi.. ETO: European Telecommunications Office; ECTRA: European Committee for 
Telecommunicationss Regulatory Affairs; EBU: European Broadcasting Union; ESA: 
Europeann Space Agency; ECTEL: the representative body of the European Telecom 
Equipmentt and Systems Industry and the Professional Electronics Industry; RR: Radio 
Regulatoryy Working Group; FM: Frequency Management Working Group; SE: 
Spectrumm Engeneering Working Group; CPG: Conference Prepatory Group. 
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inn 1992 herziene - Rules of Procedure de status van Counsellor toegekend, 
hetgeenn betekent dat de Commissie spreekrecht heeft in het ERC vergaderingen 
enn experts kan voorstellen voor participatie in projectteams.53 In deze 
vernieuwdee Rules of Procedure is ook het instrument van de ERC Decision 
opgenomen.544 Dit instrument biedt de mogelijkheid de CEPT-leden 
verdergaandd te binden dan voorheen de ERC Recommendation. Binnen twee 
maandenn na aanname van een Decision door het ERC dienen de Lidstaten 
schriftelijkk te kennen te hebben gegeven dat zij zich aan een dergelijke beslissing 
binden.. Een lijst met de betreffende Lidstaten wordt tegelijk met de beslissing 
bekendgemaakt.555 Het mechanisme laat de Lidstaten desalniettemin aanzienlijke 
vrijheidd toe in de acceptatie en implementatie van afspraken ten behoeve van 
pan-Europesee diensten. 

Dee ERC verricht haar taken via Working Groups' en de ERO. De European 
Radiocomrnunicationss Office (ERO) is een nieuw orgaan, gecreëerd in 1991. De 
EROO is heeft onder andere als taak een Europese Frequentie Allocatie Tabel te 
ontwerpen.. Het streven is de tabel met de daarin opgenomen European 
Commonn Allocations voor het jaar 2008 te hebben geïmplementeerd. De tabel 
wordtt ontwikkeld op basis van een inventarisatie van het Europese spectrum 
gebruik,, de Detailed Spectrum hwesógaüan (DSI).56 De eerste fase van de DSI is 
voltooidd in 1993, de tweede fase in 1995. De uiteindelijke waarde en status van 
dee tabel moeten nog blijken. Naast het opstellen van de Allocatie Tabel heeft de 
EROO onder andere tot doel het ontwikkelen van lange termijn visies ten aanzien 
vann het Europees spectiumgebruik en het coördineren en begeleiden van 
onderzoekk op het gebied van radiocommunicatie. 

Inn 1994 heeft de Europese Commissie op verzoek van de Raad een 
Memorandumm of Understanding en een Framework Contract met de 
ERC/EROO getekend.57 Hiermee zijn de verhoudingen tussen de EC en de 
CEPTT -organen geformaliseerd. De EU kan Work Requirements opdragen aan 
dee ERC/ERO, (mede-)gefinancierd door de EU- Hiermee heeft de EU invloed 
opp de ontwikkeling van 'appropriate ERC Decisions' ten behoeve van de 

Mededelingg van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de 
beoordelingg van het mechanisme van de CEPT/ERC-besluiten, COM(95) 85 def., p. 7. 
Europeann Radiocomrnunications Office, 'Results of the detailed spectrum investigation 
phasee II: 29.7-960 MHz and Call for Comments', Kopenhagen 1995, p. 35. 
Elektronischh beschikbaar op <http://www.ero.dk/> en tevens opvraagbaar bij de 
ERO. . 
Gavann 1996, p. 312. 
Europeann Radiocomrnunications Office, 'Results of the detailed spectrum investigation 
phasee II: 29.7-960 MHz and Call for Comments', Kopenhagen 1995, p. 40. 
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totstandbrengingg van Gemeenschapswijde trans-Europese systemen en 
diensten.588 Recentelijk zijn daarnaast door middel van mandaten aan de 
CEPT/ERCC en CEPT/ECTRA de S-PCS- en UMTS-ontwikkelingen aan-
gestuurd.59 9 

Dee gemeenschappelijke standpunten voor de Radioconferenties van de ITU (de 
WRCs)) worden voorbereid door de Conference Prepatory Group (CPG). De 
Europeann Common Proposals (ECPs) geven houvast in het onderhandelings-
process binnen de ITU. Indien een bepaald standpunt niet wordt onderschreven 
doorr een Lidstaat van de CEPT heeft deze Lidstaat zich in principe van 
oppositiee te onthouden.60 Zoals hierboven is opgemerkt heeft deze aanpak 
binnenn de ITU duidelijk succes. 

6.3.44 EU en ETSI 

Hett European Telecommunications Standards Institute (ETSI) is in 1988 door 
dee CEPT opgericht. Dit geschiedde naar aanleiding van aanbevelingen in het 
Groenboekk Telecommunicatie van 1987.61 De Europese Commissie heeft daarin 
dee wenselijkheid aangegeven van een apart Europees standaardisatie-instituut 
voorr telecommunicatie. Met een dergelijk instituut werd beoogd de 
standaardisatieactiviteitenn open te stellen voor participatie van alle mogelijke 
marktpartijen,, in plaats van slechts de indertijd binnen de CEPT 
vertegenwoordigdee nationale PPT's. Alle standaardisatieactiviteiten van de 
CEPTT op het gebied van de telecommunicatie zijn door ETSI overgenomen. 
Omm te verzekeren dat spectrumreserveringen binnen de ERC en standaarden 
vann de ETSI op elkaar zijn afgestemd, is in 1993 een Memorandum of 

Mededelingg van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de 
beoordelingg van het mechanisme van de CEPT/ERC-besluiten, COM(95) 85 def., p. 3. 
Beschikkingg 97/71 O/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 1997 
betreffendee een gecoördineerde aanpak op het gebied van persoonlijke satelliet-
communicatiedienstenn in de Europese Gemeenschap, PbEG 1997 L 105/4. Be-
schikkingg 99/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 1998 
betreffendee de gecoördineerde invoering van de derde generatie van mobiele draadloze 
communicatiesystemenn (UMTS) in de Gemeenschap, PbEG 1999 L 17/1. 
Mededelingg van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de 
beoordelingg van het mechanisme van de CEPT/ERC-besluiten, COM(95) 85 def. 
Groenboekk over de ontwikkeling van de Gemeenschappelijke markt voor tele-
communicatiedienstenn en -apparatuur, COM(87) 290 def., 26 november 1990. 
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Understandingg opgesteld door beide instanties.62 Vertegenwoordigers van de 
Europesee Commissie hebben binnen ETSI de status van Counsellor.63 

Dee door de ETSI opgestelde nonnen zijn in verschillende categorieën onder te 
brengen.. De Technical Specification, TS, kan eenvoudig worden vastgesteld door 
eenn technical body. De ETSI Standard, ES, is vervolgens de minst verplichtende 
formuleringg van een standaard en wordt door middel van stemming door 
nationalee delegaties aangenomen. De European Standard of Europaische Norm, EN 
moett voldoen aan zwaardere goedkeuringseisen, namelijk individuele stemming 
doorr alle (volledige) leden. Het is niet toegestaan strijdige normen te 
implementerenn en de nationale standaardisatie organisaties (NSOs) dienen de 
standaardd te publiceren en op termijn alle conflicterende standaarden in te 
trekken.644 Ten slotte is er de Harmonized Standard, een European Standard 
waarvoorr bij mandaat door de Europese Commissie aan de ETSI een opdracht 
tott nadere uitwerking is gegeven.65 Een dergelijke standaard wordt gepubliceerd 
inn het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. In alle stemprocedures 
wordenn de voorstellen door de leden vastgesteld met een meerderheid van 71% 
vann de stemmen.66 De EU-lidstaten kunnen overigens in een aparte stemming 
eenn European Standard aannemen, ook al wordt deze niet ondersteund door het 
benodigdee aantal stemmen van de CEPT-leden.67 

ETSII  heeft in de praktijk onder andere de standaarden voor het succesvolle 
GSM-systeemm vastgesteld. Het vaststellen van de opvolger van GSM, de 
standaardd voor het Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), een 
mogelijkerwijss wereldwijde standaard voor de derde generatie telefonie, was een 
uitdaging.. De GSM-standaard is uitgegroeid tot een wereldwijde standaard. 
Hierdoorr hebben ook allerlei andere spelers over de wereld een belang gekregen 

Memorandumm of Understanding between the European Radiotelecommunications 
Committeee (ERC) and the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) 
Technicall Assembly, 16 december 1993. 
Artikell 1.5 Rules of Procedure of the European Telecommunications Standards 
Institute.. <http://www.etsi.org/directives/Directives.htm>. 
Artikelenn 13.3 en 13.7 Rules of Procedure of the European Telecommunications 
Standardss Institute. <http://www.etsi.org/directives/Directives.htm > . 
Ditt in het kader van Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende 
eenn informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften, PbEG 
19833 L 109/8. 
Artikell 11 Rules of Procedure of the European Telecommunications Standards 
Institute.. < http://www.etsi.org/directives/Directives.htm > . 
Artikell 13.5 Rules of Procedure of the European Telecommunications Standards 
Institute.. <http://www.etsi.org/directives/Directives.htm>. De stemming geschiedt 
volgenss de procedure van artikel 205 EG (ex artikel 148). 
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bijj  het bepalen van een op GSM gebaseerde opvolger. Uiteindelijk is op 29 
januarii  1998 overeenkomst bereikt over de technische basis van een van de 
Europesee standaarden benodigd voor UMTS. Overigens is acceptatie binnen de 
ETSII  nog geen garantie voor acceptatie binnen de ITU. Deze standaardisatie-
activiteitenn staan in principe los van elkaar. 

6.44 Activiteiten 

Inn de onderstaande subparagrafen wordt een korte schets gegeven van de 
voornaamstee terreinen waarop de Europese Unie activiteiten heeft ontplooid die 
vann invloed zijn op het nationaal spectrumbeleid.68 Achtereenvolgens komen 
aann de orde de liberalisatie van de telecommunicatiemarkten (noodzakelijkerwijs 
inn kort bestek), het streven naar pan-Europese telecommunicatiesystemen, de 
activiteitenn ten aanzien van de satellietmarkten en ten slotte het beleid ten 
aanzienn van de verlening van telecomniunicatievergunningen. 

6.4.11 Liberalisatie telecommunicatiemarkten 

Hett Groenboek Telecommunicatie zag het licht in 1987.69 Dit Groenboek heeft 
dee basis gelegd voor het openbreken van de telecornmunicatiemarkten door 
middell  van harmoniserende en liberaliserende richtlijnen. De liberalisering van 
dee telecommunicatiedienstenmarkten is aangepakt door middel van arukel-86-
richtlijnenrichtlijnen van de Commissie. Het geheel van richtlijnen is zo opgebouwd dat de 
toepassingg van de eerste richtlijn steeds verder is uitgebreid en aangepast door 
opvolgende,, amenderende richtlijnen. 

Dee basisrichtlijn is de Dienstenrichtlijn uit 1990.70 Deze richtlijn liberaliseerde 
dee deelmarkten waarop de richtlijn betrekking had door opheffing van de 
exclusievee en bijzondere rechten. Daarnaast verplichtte de Dienstenrichtlijn tot 
eenn strikte scheiding van commerciële en regelgevende activiteiten, hetgeen een 
verplichtingg is die nog steeds van kracht is.71 De richtlijn liberaliseerde in eerste 
instantiee slechts een klein deel van de telecommunicatiemarkt. Openbare 
spraaktelefoniee werd van de werking van de richtlijn uitgezonderd. De richtlijn 

Delenn van deze paragraaf zijn reeds gepubliceerd in Dommering e.a. 1999, p. 173-
180. . 
Groenboekk over de ontwikkeling van de Gemeenschappelijke markt voor tele-
communicatiedienstenn en -apparatuur, COM(87) 290 def., 26 november 1990. 
Richtlijnn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990 betreffende de mededinging 
opp de markten voor telecommunicatiediensten, PbEG 1990 L 192/10. 
Artikell 7 en overweging 29 Dienstenrichtlijn. 
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wass verder niet van toepassing op de telexdienst, de mobiele radiotelefonie, de 
semafoonn en satellietdiensten72 

Dee eerste amendering van de Dienstenrichtlijn die hier van belang is, is 
bewerkstelligdd door de zogenaamde Satellietrichtlijn, door de Commissie 
aangenomenn in 1994.73 Deze richtlijn verwijderde de exceptie van satelliet-
dienstenn uit de Dienstenrichtlijn. Dit maakte dat ook op de markten voor 
satellietdienstenn de afschaffing van bijzondere en exclusieve rechten een 
verplichtingg werd De richtlijn introduceerde tevens een definitie van bijzondere 
rechtenn - zoals vereist door het Hof van Justitie EG.74 De kern van deze 
definitiee is dat het bestaan van een bijzonder recht nauw samenhangt met het 
feitt dat de criteria waaronder de rechten zijn verkregen niet objectief, 
proportioneell  en non-discriminatoir zijn geweest. Deze definitie werd door de 
amenderingg via de Satellietrichtlijn van toepassing op alle terreinen waarop de 
Dienstenrichtlijnn betrekking had. 

Dee volgende exceptie uit de Dienstenrichtlijn die sneuvelde, was die ten aanzien 
vann mobiele telecommunicatie. In april 1994 verscheen het Groenboek Mobiele 
enn Persoonlijke Telecommunicatiediensten.75 In 1996 is daarop een richtlijn 
aangenomenn waarmee de Dienstenrichtlijn mede van toepassing werd op 
mobielee communicatie.76 Ingevolge deze Richtlijn Mobiele Communicatie 
diendenn bijzondere en exclusieve rechten op dit terrein te worden afgeschaft. In 
dee praktijk was de mobiele-telecommunicatiemarkt reeds in enige mate 
opengebroken.. De GSM-richtlijn77 dateert van 1987 (zie hieronder). De 
Richtlijnn Mobiele Communicatie behelsde in aansluiting hierop de verplichting 

Artikell 1 lid 2 (oorspronkelijke) Dienstenrichtlijn. 
Richtlijnn 94/46/EG van de Commissie van 13 oktober 1994 tot wijziging van Richtlijn 
88/301/EEGG en Richtlijn 90/388/EEG met name met betrekking tot satelliet-
communicatie,, PbEG 1994 L 268/15. 
Ziee pagina 165. 
Groenboekk inzake een gemeenschappelijke benadering op het gebied van mobiele en 
persoonlijkee communicatie in de Europese Unie, COM(94) 145 def., 27 april 1994. 
Richtlijnn 96/2/EG van de Commissie van 16 januari 1996 tot wijziging van Richtlijn 
90/388/EEGG met betrekking tot mobiele en persoonlijke communicatie, PbEG 1996 L 
20/59. . 
Richtlijnn 87/372/EEG van de Raad van 25 juni 1987 inzake de voor een ge-
coördineerdee invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele 
communicatiee te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden, 
PbEGPbEG 1987 L 196/85. 
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DCSS 1800 vergunningen te verlenen.78 Dit betekende dat op de markt voor 
mobielee infrastructuur reeds meerdere spelers waren toegelaten. 

Dee Full Gampeüóan Richtlijn, ofwel de Richtlijn Volledige Mededinging, uit 1996 
-- het sluitstuk van het liberaUseringsrichtlijnencomplex - sommeert de Lidstaten 
inn aansluiting op de definitie van bijzondere rechten uit de Satellietrichtlijn alle 
maatregelenn in te trekken waarbij uitsluitende rechten worden verleend dan wel 
bijzonderee rechten die het aantal concurrenten op de markt beperken tot twee 
off  meer, anders dan op grond van objectieve, evenredige en met-discrimi-
nerendee criteria (ongerechtvaardigde beperking van de concurrentie) of 
bijzonderee rechten die anders dan op grond van objectieve, evenredige en niet-
discriminerendee criteria verscheidene concurrerende ondernemingen aanwijzen 
(ongerechtvaardigdee selectie).79 

6 . 4 . 22 Pan-Europese te lecommun ica t iesys temen 

Opp het gebied van mobiele telecommunicatie heeft de EU naast de hiervoor 
beschrevenn liberaliseringsactiviteiten, de nodige harmoniserende maatregelen 
genomen.. Deze maatregelen zijn ingegeven door de wens de ontwikkeling van 
pan-Europesee mobiele telecommunicatie te stimuleren, in samenhang met de 
noodzaakk daarvoor het Europees spectrumgebruik te coördineren teneinde 
interoperabiliteitt te waarborgen.80 

Dee coördinatie van het spectrumgebruik is tot op heden geregeld door drie 
richtlijnen.richtlijnen. Zowel voor GSM, ERMES als DECT is het spectrumgebruik door 

"Voorr zover frequenties beschikbaar zijn, moeten de Lid-Staten volgens open, niet-
discriminerendee en doorzichtige procedures vergunningen verlenen." Artikel 3 Richtlijn 
96/2/EGG van de Commissie van 16 januari 1996 tot wijziging van Richtlijn 
90/388/EEGG met betrekking tot mobiele en persoonlijke communicatie, PbEG 1996 L 
20/59. . 
Artikell 2 Richtlijn 96/19/EG van de Commissie van 13 maart 1996 tot wijziging van 
Richtlijnn 90/388/EEG met betrekking tot de invoering van volledige mededinging op de 
marktenn voor telecommunicatie, PbEG 1996 L 74/13. 
Aanbevelingg 84/549/EEG van de Raad van 12 november 1984 inzake de 
tenuitvoerleggingg van de harmonisatie op telecommunicatiegebied, PbEG 1984 L 
298/49.. Aanbeveling 87/371/EEG van de Raad van 25 juni 1987 inzake de 
gecoördineerdee invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele 
communicatiee te land in de Gemeenschap, PbEG 1987 L 196/81. Aanbeveling 
90/543/EEGG van de Raad van 9 oktober 1990 inzake de gecoördineerde invoering in 
dee Gemeenschap van een paneuropese openbare semafoondienst te land, PbEG 1990 
LL 310/23. 
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middell  van deze richtlijnen geharmoniseerd.81 De Raadsrichtlijn voor GSM 
verplichtt de Lidstaten het voor deze dienst benodigde spectrum vrij te maken 
voorr 1 januari 1991. In de overwegingen van deze richtlijn wordt daarbij 
verwezenn naar de CEPT aanbeveling dienaangaande. Een verplichting 
vergunningenn voor dit systeem uit te geven, laat staan een aanduiding van het 
(iiiinimum)) aantal vergunningen is niet opgenomen.82 Indien een Lidstaat geheel 
afziett van vergunningverlening belemmert dit echter de Pan-Europese 
dienstverleningg hetgeen strijd kan opleveren met de verdragsverplichtingen.83 

Voorr ERMES en DECT zijn de richtlijnen opgesteld volgens hetzelfde 
stramien.. Ten aanzien van het spectrumgebruik voor deze diensten steunden de 
Richtlijnenn wederom op harmoniserende CEPT aanbevelingen.84 

Naa 1991 zijn geen richtlijnen op spectrumgebied meer uitgevaardigd. Voor het 
harmoniserenn van Europees spectrumgebruik is op dit moment de ERC-
beslissingg het belangrijkste instrument.85 Harmoniserende ERC Decisions voor 
Digitall  Short Range Radio (DSRR), het Terrestrial Flight Telecommunications 
Systemm (l'h'l'S) en Road Transport Telematics systems (RTT) zijn in 1992 en 
19933 door de ERC aangenomen.86 Later zijn DCS 1800, het TETRA systeem, 

Respectievelijk:: Richtlijn 87/372/EEG van de Raad van 25 juni 1987 inzake de voor 
eenn gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele 
communicatiee te land in de Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden, 
PbEGPbEG 1987 L 196/85, Richtlijn 90/544/EEG van de Raad van 9 oktober 1990 inzake 
dee voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de paneuropese open-
baree semafoondienst te land bestemde frequentiebanden, PbEG 1990 L 310/28, 
Richtlijnn 91/287/EEG van de Raad van 3 juni 1991 betreffende de toewijzing van de 
frequentiebandd voor de gecoördineerde invoering van digitale Europese draadloze 
telecommunicatiee (DECT) inde Gemeenschap, PbEG 1991 L 144/45. 
Nederlandd was in 1995 met verlening van twee vergunningen een van de laatsten met 
dee introductie van GSM, zie paragraaf 7.3. 

Ditt zou in strijd zijn met artikel 86 jo 49. Overweging 8 Richtlijn Mobiele 
Communicatie. . 
Respectievelijkk CEPT recommendation T/R 25-07 en CEPT recommendation T/R 22-
02. . 
Ziee pagina 174. 
Richtlijnvoorstellenn voor deze diensten zijn nooit aangenomen. Voorstel voor een 
richtlijnn van de Raad betreffende de toewijzing van frequentiebanden voor de 
gecoördineerdee invoering van digitale korte-afstandsradiocommunicatie (DSRR) in de 
Gemeenschap,, COM(91) 215 def., PbEG 1991 C 189/14; Voorstel voor een richtlijn 
vann de Raad betreffende de toewijzing van gemeenschappelijke frequentiebanden voor 
dee gecoördineerde invoering van het terrestrisch telecommunicatiesysteem voor 
vliegtuigpassagierss (TFTS) in de Gemeenschap, COM(92) 314 def., PbEG 1990 C 
222/10;; Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toewijzing van de 
frequentiebandenn voor de gecoördineerde invoering van telematicasystemen voor het 
wegverkeerr in de Gemeenschap, waaronder verkeersinformatie- en routegeleidings-
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Terrestriall  Digital Broadcasting, Satellite Personal Communications Services (S-
PCS)) en Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) op basis van 
zogenaamdee work requimn&tis in ontwikkeling genomen. 

Dee implementatie van het mobiele-communicatiesysteem DCS 1800, verwant 
aann GSM, is geëffectueerd door de verplichting vergunningen voor het 
betreffendee systeem uit te geven. Met betrekking tot DCS 1800 wordt in de 
Richtlijnn Mobiele Communicatie bepaald: "Behoudens ... weigeren de Lidstaten 
niett om, uiterlijk na vaststelling van een besluit van het Europees Comité voor 
radiocommunicatiee over de toewijzing van DCS 1800-frequenties en in elk geval 
vóórr 1 januari 1998, vergunningen voor de exploitatie van mobiele systemen 
volgenss de DCS 1800-norm toe te wijzen".87 De combinatie van mobiele 
technologieënn of systemen mag daarbij niet worden beperkt dan wel 
verhinderd.888 Ter voorkoming van de eliminatie van daadwerkelijke concurrentie 
mogenn echter zittende aanbieders worden uitgesloten van vergunningverlening 
voorr nieuwe systemen.89 

Eenn dergelijke aanpak lijk t ook op stapel te staan voor UMTS, het nieuwe pan-
Europesee mobiele telecommunicatie initiatief dat breedbandige mobiele 
dienstenn mogelijk maakt. Begin 1998 is binnen de ETSI overeenstemming 
bereiktt over de technische basis voor UMTS.90 Eind 1998 hebben het Europees 
Parlementt en de Raad een beschikking vastgesteld over de gecoördineerde 
introductiee van UMTS in de EU-lidstaten.91 Dit voorstel verplicht de Lidstaten 
omm de vergunningenstelsels voor UMTS op zijn laatst op 1 januari 2000 gereed 
tee hebben. Voor 1 januari 2002 moeten de Lidstaten geharmoniseerd aanbod 
vann UMTS-diensten op hun territoir toelaten. 

6.4.33 Satellieten 

Inn 1990 heeft de Commissie een Groenboek over een gezamenlijke aanpak op 
hett gebied van satellietcommunicatie in de Europese Gemeenschap gepubli-

systernen,, COM(92) 341 def., PbEG 1992 C 221/2. Zie ook de Mededeling van de 
Commissiee aan de Raad en het Europees Parlement betreffende de beoordeling van 
hett mechanisme van de CEPTVERC-besluiten, COM(95) 85 def. 
Artikell 2 Richtlijn Mobiele Communicatie. 
Artikell 2 lid 3 Richtlijn Mobiele Communicatie. 
Overwegingg 8 en artikel 2 lid 4 Richtlijn Mobiele Communicatie. 
Ziee pagina 177. 
Beschikkingg 99/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 
19988 betreffende de gecoördineerde invoering van de derde generatie van mobiele 
draadlozee communicatiesystemen (UMTS) in de Gemeenschap, PbEG 1999 L 17/2. 
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ceerd.922 Op basis van dit Groenboek zijn de nodige maatregelen genomen. Een 
eerstee doelstelling was het afschaffen van alle exclusieve of bijzondere rechten, 
zowell  voor satellietapparatuur als satellietdiensten. Dit is - zoals reeds naar 
vorenn is gekomen - uitgewerkt door middel van de zogenaamde Satellietrichtlijn 
uitt 1994.93 Opvallend is overigens dat deze richtlijn ook van toepassing is op het 
aanbiedenn van satellietnetwerkdiensten voor het doorgeven van radio- en 
televisieprogramma'ss terwijl in principe radio-omroep en televisie zijn 
uitgezonderdd in de definitie van telecommunicatiediensten.94 Slechts op de 
inhoudd van de omroepdiensten voor het algemene publiek zijn de bepalingen 
vann de Satellietrichtlijn niet van toepassing (overweging 17). Hier wordt derhalve 
eenn duidelijke scheiding gemaakt tussen transmissie en de overgebrachte inhoud. 

Eenn tweede streven was naar de vrije toegang tot ruimtesegmentcapaciteit. Dit 
heeftt geresulteerd in het aannemen van een Resolutie van de Raad in 1994 met 
betrekkingg tot het aanbod van en toegang tot satellietcapaciteit,95 volgend op een 
O^mmunicatiee van de Commissie van 10 juni 1994 ter verzekering van de 
leveringg van en de toegang tot capaciteit in het ruimtesegment van intergouver-
nementelee satellietorganisaties, in het bijzonder EUTELSAT, INTELSAT en 
INMARSAT.966 Hieronder wordt aan de hand van de organisatie van 
EUTELSATT kort uitgelegd waarom een dergelijk streven van belang was. 

EUTELSATT is gecreëerd in 1977 als samenwerkingsverband tussen de 
Europesee PTT's. De oprichters waren de (toen zeventien) Leden van de 
CEPT.977 EUTELSAT werd daarmee een verdragsorganisatie van overheden. 
Elkee Lidstaat kon een signatory aanwijzen - meestal een telecomoperator - die de 
vereistee investeringen op zich nam. Privatisering van de organisatie, als logisch 
vervolgg op de privatisering van de PTT's in vele landen, zal overigens in de 
nabijee toekomst haar beslag krijgen. 

COM(90)) 490 def., 28 november 1990. Johnson & Sin Han 1995, p. 94. 
Doorr de Satellietrichtlijn zijn in 1994 de satellietgrondstations onder de werking 
gebrachtt van de Richtlijn 88/301/EEG van de Commissie van 16 mei 1988 betreffende 
dee mededinging op de markten van telecommunicatie-eindapparatuur, PbEG 1988 L 
131 /733 ('Commissierichtlijn Randapparatuur'). 
Artikell 1 vierde alinea Dienstenrichtlijn zoals gewijzigd door artikel 2 Satellietrichtlijn. 
Resolutiee van de Raad van 22 december 1994 betreffende de verdere ontwikkeling 
vann het beleid van de Gemeenschap inzake satellietcommunicatie, met name wat 
betreftt de levering van en de toegang tot capaciteit in het ruimtesegment, PbEG 1994 
CC 379/5. 
Mededelingg van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende 
satellietcommunicatie:: de levering van en toegang tot capaciteit in het ruimtesegment 
COM(94)) 210 def. De genoemde organisaties zijn reeds besproken in paragraaf 5.5. 
Longg 1995, p. 217. 
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Gezienn de machtspositie die EUTELSAT inneemt op de Europese markt voor 
satellietdienstenn is toegang tot EUTELSAT, dan wel ontwikkeling van 
alternatievenn van cruciaal belang. Ontplooiing van eigen initiatieven naast het 
EUTELSAT-kaderr wordt echter door de organisatie onderzocht op het feit of 
ditt any sigttfkant harm toebrengt aan de marktperspectieven van EUTELSAT 
(hetzelfdee geldt overigens ook voor INTELSAT). De uitkomst van dit 
onderzoekk kan een reden zijn om de nieuwe concurrent te weigeren.98 De 
Europesee Commissie heeft het concurrentievervalsende effect van onder meer 
dezee bepaling onder de loep genomen. De Europese Gemeenschap heeft 
daarnaastt naar een wijziging gestreefd van (in het bijzonder) de EUTELSAT-
Conventiee opdat directe toegang tot EUTELSAT tot de mogelijkheden zou 
gaann behoren, hetgeen nu voorbehouden is aan signatories (vaak een directe 
concurrentt van de toegang zoekende partijen).99 Ondertussen is de Conventie 
zodanigg gewijzigd dat het aanwijzen van meerder signatories per land mogelijk 
is.. Nederland is overigens partij bij een jradt^e-aooEss-overeenkomst tussen enkele 
EUTELSATT Lidstaten waarin toegang mogelijk wordt zonder tussenkomst van 
dee signatory.100 

Eenn laatste punt is het streven naar harmonisatiemaatregelen voor de 
bevorderingg van Gemeenschapswijde diensten. Het idee was aanvankelijk om de 
licentiëringg op een gecoördineerde manier tussen Lidstaten en/of op Gemeen-
schapsniveauu te laten verlopen.101 Een voorstel van de Commissie op het gebied 
vann wederzijdse erkenning van vergunningen voor satellietdiensten, daterend uit 
beginn jaren negentig, is echter nooit aangenomen.102 Het voorstel is intussen 
achterhaaldd door de Verg^inningenrichtlijn, waaronder ook de vergunning-
verleningg voor satelliet-telecornrnunicatiediensten vak. 

Dee harmonisatie van het spectrumgebruik voor satellietdiensten vindt plaats 
binnenn de CEPT. De ERC/ECTRA hebben op basis van de beschikking van de 

9 88 Artikel XVI EUTELSAT Convention; Long 1995, p. 217. 
9 99 Resolutie van de Raad van 22 december 1994 betreffende de verdere ontwikkeling 

vann het beleid van de Gemeenschap inzake satellietcommunicatie, met name wat 
betreftt de levering van en de toegang tot capaciteit in het ruimtesegment, PbEG 1994 
CC 379/5. Long 1995, p. 217. 

1 0 00 Long 1995, p. 218. 
1 0 11 Newton 1995, p. 198. 
1 0 22 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad voor een beleid 

betreffendee de wederzijdse erkenning van vergunningen en andere nationale 
machtigingenn tot het aanbieden van satellietnetwerkdiensten en/of satelliet-
communicatiediensten,, COM(93) 652 def., PbEG 1994 C 36/2. 
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Raadd over S-PCS (Satellite Personal Communication Services) mandaten 
gekregenn van de Europese Commissie ter coördinatie van het frequentie-
gebruik.1033 Indien het aantal machtigingen voor S-PCS moet worden beperkt 
vanwegee onvoldoende frequentieruimte - een vaststelling die geschiedt samen 
mett de CEPT - dienen de Lidstaten de machtigingverlening zodanig op elkaar 
aff  te stemmen dat voor dezelfde PCS-diensten in de gehele EU machtiging 
wordtt verleend.104 Waar nodig wordt getracht een één-loket-procedure voor de 
benodigdee machtigingen en individuele machtigingen in te stellen.105 De eerste 
versiee van het voorstel werd overigens afgewezen vanwege te grote 
competentieclaimss van de Commissie, onder andere op het gebied van de 
frequentieverdeling.106 6 

6 . 4 . 44 Spect rumbele id 

Eindd 1998 heeft het Groenboek Spectrumbeleid107 het licht gezien. Dit 
Groenboekk is voornamelijk bedoeld als een aanzet tot discussie. Het Groenboek 
nodigtt uit tot commentaar op een aantal verschillende punten. Hieronder vallen 
dee strategische planning van het spectrumgebruik (bijvoorbeeld met betrekking 
tott een geharmoniseerde aanpak van reformings de herindeling van het spectrum 
overr gebruikers, die gepaard gaat met relocatie van gevestigde gebruikers), de 
harmonisatiee van radiospearumallocatie en de toewijzing van spectrum aan 
gebruikerss (bijvoorbeeld met betrekking tot een gemeenschappelijke aanpak op 
hett gebied van de waardering van en mogelijke handel in spectrum-
gebruiksrechten). . 

Mett het Groenboek beoogt de Europese Commissie het debat te initiëren over 
dee vraag of er veranderingen nodig zijn om doelstellingen van het EG-beleid te 
behalenn met betrekking tot: 

 het bevorderen van innovatie en concurrentie; 
 het opzetten van een voorspelbaar en rechtszeker regulerend raamwerk; 
 het verzekeren van een adequate representatie en afweging van belangen; 

Artikell 3 Beschikking 97/71 O/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 
maartt 1997 betreffende een gecoördineerde aanpak op het gebied van persoonlijke 
satellietcommunicatiedienstenn in de Europese Gemeenschap, PbEG 1997 L 105/4. 
Artikell 2 lid 1 Beschikking 97/71 O/EG, PbEG 1997 L 105/4. 
Artikell 4 Beschikking 97/71 O/EG, PbEG 1997 L 105/4. 
KamerstukkenKamerstukken II 1996/97, 21501-10, nr. 26, p. 3. 

Groenboekk over het radiospectrumbeleid in samenhang met verschillende beleids-
terreinenn van de Europese Gemeenschap zoals telecommunicatie, omroep, vervoer en 
O&O,, COM(98) 596 def., 9 december 1998. 
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 het versterken van de positie van de Europese Gemeenschap op de wereld-
markt. . 

Mett dit Groenboek wordt de deur opengezet naar een veelomvattend Europees 
spectrumbeleidd Het is echter de vraag in hoeverre dit in de politieke realiteit 
haalbaarr is. Vooralsnog is de Europese Commissie er op het gebied van 
spectrumbeleidd niet in geslaagd een gecentraliseerd vergunningensysteem te 
realiseren.. Wel zijn de voorwaarden voor nationale vergunningverlening aan-
gescherpt. . 

6.4.55 Vergunningverlening 

Dee verdelingsaspecten die in dit onderzoek centraal staan: waarom verdelen 
(vanuitt welke doelstellingen), wat verdelen (rechten op de hulpbron of op de 
dienstverleningg en de nadere invulling van deze rechten) en hoe verdelen (welk 
verdelingsmechanismee en hoe de overgang tussen mechanismen te regelen) 
wordenn in het navolgende in Europees perspectief geplaatst. 

Allereerstt wordt daarbij opgemerkt dat het Europees kader uitgaat van de 
radiodiensten.. De hulpbron spectrum wordt in samenwerking met de CEPT 
gereguleerdd met het oog op de realisatie van specifieke pan-Europese radio-
diensten.. Ook de hierna te bespreken Vergunningenrichtlijn lijk t in principe uit 
tee gaan van dienstvergunningen. De Europese regulering die raakt aan het 
spectrumgebruikk betreft vooralsnog voornamelijk de telecommunicatiediensten 
waarvann de klassieke omroep is uitgesloten (de afbakening tussen tele-
communicatie-- en omroepdiensten is derhalve van belang, waarover later meer). 
Dee problematiek van 'content' regulering - de regulering die de inhoud van de 
uitingg betreft - wordt daarmee grotendeels omzeild Ten aanzien van de 
telecommunicatiedienstenn heeft zich waarschijnlijk mede daardoor de 
ontwikkelingg kunnen voordoen dat de toegestane nationale doelstellingen ter 
naderee regulering van de toegang tot de dienstenmarkten en daarmee ook de 
spectnimmarktt aanzienlijk zijn beperkt. De nadruk ligt op het efficient reguleren 
vann de markt. De mogelijkheden voor invoeging van alternatieve doelstellingen 
zijnn beperkt. Eveneens zijn de eventueel aan de vergunning te verbinden 
voorwaardenn in de Vergunningenrichtlijn aan banden gelegd. De nadruk in het 
Europeess regelgevend kader ligt op de (onbelemmerde) toegang tot de markten. 
Dee overgang van oude naar nieuwe toegangssystemen ofwel verdelings-
mechanismenn is daarbij door de Europese Commissie meermalen kritisch 
bekeken. . 
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Tott op heden zijn de nationale overheden vrij gelaten in de keuze van een 
verguiiningveiieningmechanisniee ten behoeve van gecontroleerd spectrum-
gebruik,, dan wel aanbod van telecomdiensten. Wel werd in het Groenboek 
Mobielee Communicatie de vrees uitgesproken dat veilingen leiden tot 
kunstmatigee toegangsbarrières op de markt, hogere consumenten prijzen en 
vertraagdee dekking van de Unie.108 Ook recentelijk nog is in het voorstel van de 
Commissiee voor een beslissing van het Parlement en de Raad over de 
introductiee van het derde generatie systeem UMTS benadrukt dat bij eventuele 
prijsstellingg bij spectrurnuitgifte geen negatieve invloed dient uit te gaan op de 
concurrentiestructuurr van de markt, het publieke belang moet worden bewaakt, 
enn roaming mogelijkheden dienen te worden verzekerd onder de voorwaarde 
datt efficiënt gebruik wordt verzekerd van het spectrum, zijnde een waardevolle 
hulpbron.1099 Uit de tekst van het Groenboek Spectrumbeleid kan overigens 
wordenn opgemaakt dat de veiling ondertussen geaccepteerd is als een van de 
mogelijkee verdelingsmechanismen. 

Dee vereisten waaraan het door de Lidstaat verkozen mechanisme moet voldoen 
zijnn wel met de tijd aangescherpt. Naast de verplichting tot het afschaffen van 
niett toegestane bestaande rechten bevat het Dienstenrichtlijnkader bepalingen 
voorr nieuwe rechtenverleningen. Vergunningen - met als doel het verzekeren 
vann naleving van essential requirements, zoals het vermijden van harmful 
interferencee en het effectief gebruik van het radiospectrum - dienden reeds 
volgenss de originele Dienstenrichtlijn verleend te worden aan de hand van 
objectieve,, proportionele en non-discriminatoire criteria.110 Met betrekking tot 
vergoedingenn voor vergunningen bepaalde de Satellietrichtlijn dat deze 
gebaseerdd dienden te zijn op objectieve, transparante en met-discriminerende 
criteria.1111 Het vragen van een vergunning werd door invoering van de Richtlijn 
Mobielee Communicatie alleen nog toegestaan in verband met de schaarste aan 
frequenties.1122 Een definitie van het begrip schaarste wordt overigens niet 
gegeven.113 3 

Groenboekk inzake een gemeenschappelijke benadering op het gebied van mobiele en 
persoonlijkee communicatie in de Europese Unie, C0M{94) 145 def., 27 april 1994, p. 
28. . 
Overwegingg 18 Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad 
betreffendee de gecoördineerde invoering van mobiele en draadloze communicatie 
(UMTS)) in de Gemeenschap, COM(98> 58 def., PbEG 1998 C 131/9. 
Artikell 2, tweede alinea Dienstenrichtlijn. 
Artikell 3 Satellietrichtlijn. 
Artikell 1 en overweging 14 Richtlijn Mobiele Communicatie. 
Aangenomenn mag worden dat niet zozeer de technische gebruikslimiet wordt bedoeld, 
maarr veeleer de relatieve schaarste, waarbij de vraag het aanbod (aanzienlijk) over-
schrijdt. . 
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Dee Dienstenrichtlijn bevat overigens ook een bepaling over allocatie. Artikel 3b 
zoalss ingevoegd door de Richtlijn Mobiele Communicatie bepaalt dat radio-
frequentiess voor specifieke communicatiediensten op grond van objectieve 
criteriaa moeten worden toegewezen (de Engelse tekst spreekt van designation of 
frequencies)frequencies) en dat de procedures doorzichtig moeten zijn en op passende wijze 
bekendd moeten worden gemaakt. De regeling voor toewijzing van frequenties 
voorr mobiele en persoonlijke en de plannen (allocation sdoemè) voor uitbreiding 
vann deze frequenties dienen jaarlijks bekend te worden gemaakt of op verzoek 
beschikbaarr te worden gesteld.114 

Dee Raad heeft in aansluiting op de richtlijnen van de Commissie in 1997 een 
harmoniserendee richtlijn met betrekking tot de markttoegang uitgevaardigd, de 
zogenaamdee Vergunningenrichtlijn. Met deze richtlijn wordt beoogd een 
geharmoniseerdd kader te geven voor alle nieuwe rechtenverleningen. De richtlijn 
iss gericht op het nationaal verleningproces voor teleconimunicatievergunningen. 
Err wordt echter een directe koppeling gemaakt met het spectrumgebruik. De 
Vergunningenrichtlijnn wordt in de paragraaf 6.6 uitgebreid besproken. Hier 
wordtt opgemerkt dat volgens deze richtlijn Lidstaten nog steeds vrij zijn in hun 
keuzee van de te hanteren methode van verdeling, mits aan de gestelde 
randvoorwaardenn wordt voldaan. 

Dee uitvoerende maatregelen dienen ten slotte ook te voldoen aan de mede-
dingingsregelss van het EG-Verdrag. De Commissie houdt hierop toezicht en 
heeftt in het kader van de vergunningverlening voor GSM reeds tweemaal 
ingegrepenn door middel van een beschikking. Deze zaken worden besproken in 
dee navolgende paragraaf. 

6.55 Vergunningverlening en het Europees mededingingsbeleid 

Inn deze paragraaf worden twee casus uiteengezet die betrekking hebben op de 
voorwaardenn voor vergunningverlening waaraan de EU-lidstaten zich hebben te 
houdenn op het terrein van telecommunicatie. De twee zaken tegen respectieve-
lij kk Italië en Spanje worden hier kort besproken. 

44 Cursivering MLV. 
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6 .5 .11 Commiss ie versus Italië 

Dee eerste beslissing van de Commissie had betrekking op de verlening van een 
tweedee GSM-vergunning in Italië.115 Voor de toekenning van de tweede 
vergunningg (concessie) was door de Italiaanse overheid een aanvangsbetaling 
opgelegdd die niet gold voor de zittende aanbieder, Telecom Italia. De verenig-
baarheidd van de gang van zaken met de verdragsregels is door de Commissie 
beoordeeldd op basis van artikel 86 EG (ex artikel 90) in samenhang met artikel 
822 EG (ex artikel 86) - betreffende het misbruik van een machtspositie. Een 
Lidstaatt dient zich ten aanzien van openbare bedrijven en ondernemingen met 
exclusievee of bijzondere rechten - zoals Telecom Italia, zie hieronder - te 
onthoudenn van elke maatregel die in strijd is met de regels van het Verdrag en 
mett name die op het gebied van de mededinging116 - in dit geval artikel 82 EG 
(exx artikel 86). 

Telecomm Italia stond via het aandelenkapitaal uiteindelijk onder controle van de 
overheidd en was daarmee een openbaar bedrijf in de zin van artikel 86 lid 1 EG 
(exx artikel 90 lid 1). Doordat deze eerste aanbieder bovendien niet op grond van 
objectievee en niet-discrirninerende criteria was aangewezen voor het aanbieden 
vann GSM-diensten werd het geacht daarmee een speciaal recht te hebben 
verkregenn (overweging 6). Het bedrijf had tevens het monopolie op het aanbod 
vann de vaste telecommunicatie-infrastructuur en spraaktelefonie. 

Terr beoordeling van de situatie is allereerst de relevante product-/dienstenmarkt 
afgebakendd Het door de Commissie gehanteerde criterium, overeenkomstig de 
rechtspraakk van het Hof van Justitie, is: "om als produkt van een voldoende 
gedifferentieerdee markt te kunnen gelden [dient dit produkt] zich op grond van 
'zijn**  bijzondere kenmerken dermate duidelijk van andere 'produkten' te 
onderscheiden,, dat vervanging door die andere 'produkten' slechts in beperkte 
matee mogelijk is en de concurrentie ervan nauwelijks bemerkbaar.,,117 

1 1 55 Beschikking 95/489/EG van de Commissie van 4 oktober 1995 betreffende de aan de 
tweedee exploitant van GSM-radiotelefonie in Italië opgelegde voorwaarden, zaak 
95/489,, PbEG 1995 L 280/49. 

1 1 66 Artikel 86 lid 1 EG (ex artikel 90 lid 1». 
1 1 77 Overweging 10 Beschikking 95/489/EG van de Commissie van 4 oktober 1995, PbEG 

19955 L 280/49. In 1997 verscheen de Bekendmaking van de Commissie inzake de 
bepalingg van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht, 
PbEGPbEG 1997 C 372/5. Voor de toepassing van de mededingingsregels op de tele-
communicatiemarktenn zijn verder van belang de Richtsnoeren voor de toepassing van 
dee EG-mededingingsregels in de telecommunicatiesector, PbEG 1991 C 233/2 en de 
Bekendmakingg betreffende de toepassing van de mededingingsregels op overeen-
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Opp basis van dit criterium is de maikt voor mobiele diensten een van de vaste 
spraaktelefoniee te onderscheiden markt (overweging 11). Wat betreft de markten 
voorr verschillende mobiele diensten is hiermee echter nog geen uitspraak 
gegeven.. In ieder geval heeft de Commissie al wel de digitale diensten als een 
vann de analoge diensten te onderscheiden markt aangemerkt (overweging 12). 
Zijj  bepaalt echter dat het voor haar eindconclusie niet veel had uitgemaakt als 
analogee radiotelefonie en GSM in plaats daarvan twee segmenten van eenzelfde 
marktt zouden vormen (overweging 12). Aangezien de verwante diensten GSM 
enn DCS 1800 (minstens) als twee segmenten van eenzelfde markt zijn aan te 
merken,, lijk t hieruit te volgen dat een machtspositie op een van beide 
marktsegmentenn ook van belang is voor de positie op het andere segment. 

Dee markt, die zich uitstrekt over het hele grondgebied van Italië, wordt door de 
Commissiee aangemerkt als een wezenlijk deel van de gemeenschappelijke markt. 
Ongunstigee invloed op de handel tussen Lidstaten heeft plaats doordat de 
commerciëlee activiteiten van de Italiaanse marktpartijen zich kunnen uitstrekken 
tott onderdanen van andere Lidstaten - onder meer in het geval van roaming.. De 
Commissiee stelt vast dat de Italiaanse overheid de dominante marktpartij in staat 
heeftt gesteld haar machtspositie uit te breiden tot de markt voor GSM-diensten, 
dann wel de productie, de afzet of de technische vooruitgang te beperken. Dat dit 
zichh niet reeds in de praktijk heeft voorgedaan en dus louter veronderstelde 
mogelijkhedenn zijn doet hieraan niet af. Alleen door het creëren van deze 
mogelijkhedenn handelt de overheid in strijd met artikel 86 lid 1 in samenhang 
mett artikel 82. 

Dee Commissie bepaalt overigens in overweging 21 dat zij niet de beslissing 
betwistt van de Italiaanse overheid om twee afzonderlijke procedures te ge-
bruiken.. De Commissie verzet zich slechts tegen het daaruit voortvloeiende 
gevolgg dat de toegangskosten voor de tweede marktpartij hoger uitvallen dan 
voorr de eerste. Het probleem is niet de discriminatie als zodanig maar het effect 
vann de maatregel die misbruik of uitbreiding van de machtpositie van de oud 
monopolistt impliceert (overweging 24). Deze constatering berust op de 
aannamee dat, naast het voordeel in de tijd, de zwaardere financiële lasten voor 
dee nieuwkomer een voordeel geven aan de zittende aanbieder. De Commissie 
spreektt van de "uitgespaarde financiële middelen" die kunnen worden ingezet 
voorr de uitbreiding van het netwerk of het lokken van potentiële klanten met 
bijzonderee aanbiedingen. 

komstenn inzake toegang in de telecommunicatiesector - kader, relevante markten en 
beginselen,, PbEG 1998 C 265/2. Zie Dommering e.a. 1999, p. 149 e.v. 
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Tenn slotte bepaalt de Commissie dat de Italiaanse overheid twee mogelijkheden 
heeft:: teruggave van de betaling aan de tweede marktpartij of gelijktrekking van 
dee ontstane achterstand op andere wijze, bijvoorbeeld door een naheffing te 
latenn betalen door de eerste marktpartij ("meest evidente maatregel", 
overwegingg 24) of door andere maatregelen ("voor zover deze het nadeel voor 
dee tweede exploitant daadwerkelijk compenseren", overweging 25) waarvan 
meerderee voorbeelden worden gegeven. Uiteindelijk is gekozen voor een pakket 
aann maatregelen waaronder een compensatie ter hoogte van 60 miljard lire, te 
betalenn aan de nieuwkomer Omnitel (Omnitel betaalde 750 miljard voor de 
licentie)) en afkomstig uit de kassen van Telecom Italia Mobile (TIM). 

6 . 5 . 22 Commiss ie versus Spanje 

Dee tweede beslissing van de Commissie betreft een soortgelijk geval, ditmaal in 
Spanje.1188 Ook hier was de eerste marktpartij "een openbaar bedrijf of een 
ondernemingg waaraan de lidstaat bijzondere of uitsluitende rechten in de zin van 
artikell  90 lid 1 van het EG-Verdrag verleent" (overweging 2) (artikel 90 oud, nu 
artikell  86 EG). Naast exclusieve rechten bezat de eerste operator een bijzondere 
rechtt voor GSM diensten "aangezien die exploitant niet op grond van objectieve 
enn met-discriminerende criteria werd aangewezen" (overweging 10). De eerste 
licentiee was namelijk verleend zonder dat de licentiehouder aan een of andere 
aanbestedingsproceduree deel had genomen (overweging 3).119 

Dee tweede gegadigde werd geselecteerd met behulp van onder andere een 
financieell  bod De tweede operator werd derhalve een betaling opgelegd zonder 
datt de eerste GSM operator aan eenzelfde verplichting diende te voldoen. De 
aanvangsbetalingg werd niet vrijwilli g geacht aangezien dit een van de selectie-
criteriaa was (overweging 24) en volgens de Commissie - derhalve - duidelijk een 
overheidsmaatregell  (de Cornrnissie maakt overigens onderscheid tussen een 
aanbestedingg en vergelijkende inschrijvingen, hier is sprake van een mix van 
beide).. Het opleggen van een aanvangsbetaling aan de tweede exploitant is 
aangemerktt als een overheidsmaatregel in de zin van artikel 86 lid 1 (ex artikel 
90)) (overweging 10). 

Beschikkingg 97/181 /EG van de Commissie van 18 december 1996 betreffende de aan 
dee tweede exploitant van GSM-radiotelefonie in Spanje opgelegde voorwaarden, zaak 
97/181,, PbEG 1997 L 76/19. 
Dezee vaststelling kan de nodige consequenties hebben voor de beoordeling van de 
positiee van KPN op de Nederlandse markt, zie p. 222. 
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Dee aanpak van de Commissie is verder grotendeels identiek aan de aanpak in de 
beschikkingg gericht tot Italië. Wel wordt de beïnvloeding van de handel tussen 
Lidstatenn verder uitgewerkt. Voornamelijk de tragere daling van de tarieven zou 
hierr zijn invloed doen gelden. Schending van artikel 86 lid 1 (ex artikel 90 lid 1) 
inn samenhang met artikel 82 EG (ex artikel 86) wordt aangenomen. Spanje dient 
"zichh te onthouden van maatregelen die de intredekosten voor de enige 
concurrentt van een overheidsbedrijf op een recent voor de mededinging open-
gesteldee markt zouden doen stijgen en op significante wijze die mededinging 
zoudenn vervalsen" (overweging 21). Wederom wordt hier aangenomen dat de 
toetredingskostenn voor de nieuwkomer de oorzaak zijn van het (extra) 
concurrentievoordeell  voor de niet betalende, zittende aanbieder (door onder 
meerr vertraging in de investeringen van de nieuwkomer; overweging 21 sub ii). 

Meestt voor de hand liggend in dit geval lijk t de Commissie terugbetaling van het 
bedragg (overweging 28). Naheffing is volgens de Spaanse overheid uitgesloten 
aangezienn de concessie om niet is verleend (overweging 23). Volgens de 
Commissiee zou dat in dit geval ook geen passende maatregel zijn in het 
bijzonderr omdat er geen garantie bestond dat de naheffing volledig ten laste van 
dee dochteronderneming zou komen die de GSM diensten exploiteerde. Het 
probleemm is opgelost doordat Airtel (de nieuwkomer) en Telefonica (de oud-
monopolist)) tot een overeenkomst zijn gekomen waarin voor het betaalde 
bedragg wordt gecompenseerd door voornamelijk lagere interconnectietarieven. 
Daarnaastt heeft de overheid zich verplicht tot een aantal tegemoetkomingen 
waaronderr een verlenging van de licentie. 

Ondernemingenn belast met het beheer van diensten van algemeen economisch 
belangg vallen onder de regels van het EG-Verdrag, met name onder de 
mededingingsregels,, voorzover dit de vervulling van hun bijzondere taak niet 
verhindertt (artikel 86 lid 2 EG; ex artikel 90). In geen van beide zaken is deze 
bepalingg echter door de betrokken overheden als rechtvaardiging aangehaald. 
Dee Cbmmissie zag op haar beurt geen reden de uitzondering van toepassing te 
latenn zijn aangezien zij niet over de gegevens beschikte die "haar toelaten te 
besluitenn dat de aanvangsbetaling gerechtvaardigd is door de vervulling in rechte 
off  in feite, van een dienst van algemeen economisch belang" (overweging 30).120 

Ziee voor een bespreking van artikel 86 lid 2 EG (ex artikel 90 lid 2) met betrekking tot 
dee telecommunicatiemarkten Dommering e.a. 1999, p. 133-135. 
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6 . 5 . 33 Geli jke kansen - Nederland en België 

Dee kern van de twee, hierboven beschreven beschikkingen betreft de ongelijke 
situatiee die ontstaat als wordt overgegaan op een vergoedingssysteem voor 
nieuwee vergunninghouders terwijl de zittende vergunninghouders via een andere 
(selectie)) methode hun vergunning hebben verkregen. Het principe wordt 
verwoordd door de volgende overweging van het Hof van Justitie, aangehaald 
doorr de Commissie, dat: "... een stelsel van onvervalste mededinging, zoals 
geregeldd in het EG-Verdrag, slechts kan worden gegarandeerd indien wordt 
gezorgdd voor gelijke kansen voor de onderscheiden marktdeelnemers."121 

Inn België heeft zich een situatie voorgedaan gelijkend op de bovenstaande 
gevallen.. Alvorens de Commissie zich echter over de situatie kon uitspreken, 
heeftt de zittende marktpartij, Belgacom, zich bereid getoond eenzelfde bedrag te 
betalenn als de aanvangsbetaling die van de nieuwe partij werd gevraagd, waarmee 
eventuelee problemen zijn vermeden.122 

Ookk in Nederland heeft zich de situatie voorgedaan dat nieuwkomers op de 
marktt voor mobiele communicatie moesten gaan betalen voor hun vergunning 
(omm precies te zijn voor het door veiling verkregen spectrumgebruiksrecht).123 

Hierbijj  was niet zozeer de veilingprijs voor de nieuwkomers, maar de 
voorgenomenn naheffing voor de zittende gebruikers een heikel punt. De 
Nederlandsee regering had ter verzekering van het level playing field uit zich zelf 
beslotenn tot een naheffing ten laste van de twee zittende partijen, KPN (de oud-
monopolist)) en Libertel (met enkele jaren een relatief nieuwe partij op de 
markt). . 

Libertell  heeft over de voorgenomen gang van zaken een klacht ingediend bij de 
Europesee Commissie. Libertel was reeds de tweede marktpartij, hetgeen een 
verschill  oplevert met de voorbesproken casus evenals wellicht het feit dat het 
eenn tweede generatie mobiele-telecommunicatiesysteem betrof, namelijk DCS 
18000 in plaats van GSM. Naar aanleiding van de klacht volgde een briefwisseling 

1 2 11 Overweging 15 Beschikking 95/489/EG van de Commissie van 4 oktober 1995 
betreffendee de aan de tweede exploitant van GSM-radiotelefonie in Italië opgelegde 
voorwaarden,, zaak 95/489, PbEG 1995 L 280/49. Door de Commissie overgenomen 
uitt HvJEG 19 maart 1991, zaak C-202/88 {Frankrijk vs. Commissie), Jur. 1991, p. I-
1223,, r.o. 5 1 . 

1 2 22 De kwestie wordt kort besproken in Prinsen Geerligs 1998, p. 10. 
1 2 33 Zie ook paragraaf 7.3, p. 226 e.v. 
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tussenn commissaris Van Miert en minister Jorritsma van V&W.124 Daarin nam 
dee commissaris het standpunt in dat in dit geval een naheffing niet op haar 
plaatss was. De commissaris zag problemen in een naheffing met het oog op 
artikell  6 van de Dienstenrichtlijn (het in rekening brengen van vergoedingen 
moett plaatsvinden op basis van objectieve, doorzichtige en niet^scriininerende 
criteria).. Problemen werden gezien in het feit dat de naheffing, die afhankelijk 
wass van een subjectief bod van ondernemingen in een ander marktsegment, 
geenn objectief criterium zou zijn. Bovendien zou het de vraag zijn of de 
mogelijkheidd van een naheffing reeds duidelijk bepaald was in de vergunning 
vann de klagende onderneming Libertel en bestond de mogelijkheid dat de 
berekeningswijzee door de nieuwkomers zou kunnen worden aangevochten. De 
commissariss heeft in het licht daarvan de voorkeur uitgesproken om het 
veiling^stmmentt alleen voor nieuwe markten toe te passen waar verstoring van 
dee mededinging niet snel voor de hand ligt. 

Dee minister heeft daarop schielijk de naheffing laten vervallen, terwijl de veiling 
gewoonn doorgang vond. Het totaalpakket aan maatregelen, het vervallen van de 
naheffing,, het veilen van een additionele 50 MHz en terugbrenging van de 
periodee van uitsluiting van gebruik van de zittende marktpartijen tot een periode 
vann twee (maximaal drie) jaar heeft de commissie uiteindelijk het klachtendossier 
doenn sluiten. De terugbrenging van de periode van uitsluiting van gebruik van 
eventueell  door de zittende marktpartijen te verkrijgen rechten bracht met zich 
meee dat de uitsluiting volgens de commissaris qua noodzaak en duur in 
overeenstemmingg leek te zijn met de Richtlijn Mobiele Communicatie (die 
dergelijkee mededingingsbevorderende maatregelen mogelijk maakt). 

Opgemerktt wordt dat de besproken aanpak van de Commissie in de zaken tegen 
Italiëë en Spanje haar aanknopingspunt vond in de toepasselijkheid van artikel 86 
lidd 1 EG (ex artikel 90). Er was derhalve sprake van het bestaan van exclusieve 
off  bijzondere rechten. Sterker nog, gelet op de casus lijk t de relevantie vooral te 
liggenn in het feit dat een monopolist (met een historisch exclusief recht) een 
tweedee aanbieder op de markt moet gaan dulden. Uit de casus blijkt allereerst 
datt een naheffing door de Commissie niet als het meest voor de hand liggende 
instrumentt wordt gezien, alhoewel het in bepaalde situaties uitkomst kan bieden 
(inn hoeverre een eenmalige vaste-kostenpost overigens daadwerkelijk invloed 
kann hebben op de kansen op de markt, wordt besproken in paragraaf 3.6.3). Of 
dergelijkee situaties zich nog kunnen voordoen op de reeds geliberaliseerde 

Dee briefwisseling is toegestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten 
Generaall op 31 oktober 1997 onder kenmerk HDTP/97/2289. Een overzicht van de 
briefwisselingg is terug te vinden in Kamerstukken II1997/88, 25 722, nr. 3, p. 1-2. 
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telecommunicatiemarktenn in Europa is de vraag. De deelvraag in hoeverre de 
situatiee in meer geliberaliseerde situaties gelijktrekking behoeft om nieuwkomers 
gelijkee kansen te bieden ten opzichte van de bevoordeelde oud monopolist, 
meerr en meer verworden tot gewone concurrent, lijk t daarmee aan belang te 
verliezen.. Louter achterstand in de tijd lijk t een normaal ondememersrisico. 

Interessanterr is in hoeverre door nieuwkomers gelijke behandeling bij markt-
toetredingg kan worden verlangd. Uit de brieven van commissaris Van Miert naar 
aanleidingg van de Libertel-klacht spreekt de voorkeur dat nieuwkomers op 
eenzelfdee wijze op de markt dienen te worden toegelaten als eerdere markt-
spelers.. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de introductie van nieuwe 
selectiemechanismen.. Des te belangrijker wordt in dit kader het bepalen van de 
relevantee grenzen tussen deelmarkten waarop verschillende behandeling moge-
lijkk is. 

6.66 De Vergunningenrichtlijn 

Inn het onderstaande wordt de Vergunningenrichtlijn besproken.125 Daarbij 
wordtt in het bijzonder aandacht besteed aan de mogelijkheden een meer 
marktgeoriënteerdd spectrumbeleid te introduceren. De Vei^unningenrichtlijn is 
vastgesteldd in 1997.126 De Lidstaten dienden uiterlijk op 31 december 1997 aan 
dezee richtlijn te voldoen (artikel 25). Men mag echter niet uit het oog verliezen 
datt het mededingingsrechtelijk kader van toepassing blijft , zodat het voorgaande 
zijnn betekenis niet heeft verloren. 

Krachtenss de Vergunningenrichtlijn is een Vergunningencomité ingesteld (arti-
kell  14). Het Vergunningencomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
Lidstatenn en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. Het 
Comitéé dient de Commissie bij te staan in de uitvoering van de bij de richtlijn 
opgelegdee taken. 

6.6.11 Definities en afbakening 

Hett toepassingsgebied van de Vergunningenrichtlijn beslaat "alle machtigingen 
.... die voor het verstrekken van telecommunicatiediensten en voor de 

Delenn van deze paragraaf zijn reeds eerder gepubliceerd in Dommering e.a. 1999, p. 
198-203. . 
Richtlijnn 97/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 april 1997 be-
treffendee een gemeenschappelijk kader voor algemene machtigingen en individuele 
vergunningenn op het gebied van telecommunicatiediensten, PbEG 1997 L 117/15. 
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totstandbrengingg en/of exploitatie van infrastructuren voor het verstrekken van 
telecornraunicatiedienstenn worden vereist" (overweging 2). Onder het begrip 
machtigingenn vallen de algemene machtiging en de individuele vergunningen. 

Inn principe dient zoveel mogelijk de toegang tot de teleconimunicatiemarkten 
vrijj  te worden gelaten. Bij voorkeur verkrijgen marktpartijen toegang zonder 
machtigingen,, waar nodig met algemene machtigingen en slechts in bepaalde 
gevallenn met individuele vergunningen (artikel 3 lid 3). Een algemene machtiging 
wordtt gegeven in de situatie dat er geen uitdrukkelijk besluit nodig is van de 
nationalee regelgevende instantie alvorens met het aanbieden van diensten dan 
well  het tot stand brengen of exploiteren van netwerken van start kan worden 
gegaann volgens de rechten en plichten verbonden aan een dergelijke algemene 
machtiging.. Met betrekking tot individuele vergunningen wordt bepaald; 
"Lidstatenn mogen slechts dan een individuele vergunning afgeven indien de 
begunstigdee toegang tot schaarse materiële of andere hulpbronnen verkrijgt of 
indienn deze aan bijzondere verplichtingen is onderworpen of bijzondere rechten 
geniett (overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk m)." 1° verband met de 
huidigee situatie inzake spectrumregulering is hier met name de individuele 
vergunningg van belang. 

Dee richtlijn bevordert helaas niet het maken van onderscheid tussen de 
reguleringg van de diensten, de daarvoor benodigde netwerken en de daarvoor 
benodigdee hulpbronnen, zoals spectrum. Het is niet geheel duidelijk of, indien 
spectrumrechtenn geheel los van telecommunicatiediensten kunnen worden 
verkregen,, de vergunningverlening voor alleen het gebruik van spectrum ook 
onderr de werking van de richtlijn valt. Spectrumvergunningen worden als 
verbondenn met netwerkvergunningen gezien. Deze laatste vergunningen vallen 
opp hun beurt weer onder het bredere begrip machtigingen voor de verstrekking 
vann telecommunicatiediensten (artikel 1, lid 1). 

Inn artikel 1 lid 2 wordt uitdrukkelijk gesteld dat de richtlijn onverlet laat "de 
specifiekee voorschriften die de Lidstaten in overeenstemming met de 
communautairee regelgeving aannemen inzake distributie van audiovisuele 
programma'ss voor het grote publiek en inzake de inhoud van die 
programma's."1277 Voor de toepasselijke definities wordt verder verwezen naar 

Lidstatenn hebben verder de vrijheid maatregelen te nemen inzake defensie en met 
betrekkingg tot vereisten van algemeen belang, met name openbare zedelijkheid, de 
openbaree veiligheid met inbegrip van het onderzoek naar criminele activiteiten en de 
openbaree orde. 
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dee definities uit de ONP-kaderrichtlijn en de Interconnectierichtlijn.128 

Aangezienn de Vergunningenrichtlijn van gelding is voor telecommunicatie-
dienstenn en de daarvoor benodigde infrastructuren wordt hier naar deze twee 
begrippenn gekeken. 

Hett begrip telecommunicatiedienst wordt in de genoemde richtlijnen 
eensluidendd gedefinieerd Het betreft: dienstverstrekkingen welke geheel of 
gedeeltelijkk bestaan in de transmissie en routering van signalen over 
telecommunicatienetwerken,, met uitzondering van radio- en televisieomroep.129 

Hett feit dat omroep tot tweemaal toe wordt uitgezonderd van de werking van 
dee Vergunningenrichtlijn maakt helaas nog niet duidelijk in hoeverre hybride 
dienstenn onder de werking van de richtlijn vallen. 

Mett name ten aanzien van de nieuwe telecommunicatiediensten die kunnen 
wordenn aangeboden met behulp van UMTS - waaronder breedbandige 
multimediaa toepassingen - is het onduidelijk in welke mate de telecom-
municatieregulering,, dan wel de omroepregulering van toepassing is. Het belang 
hiervann ligt bijvoorbeeld in het toepasselijk zijn van de regels ten aanzien van 
reclame-uitingen.. De weergave van de discussie naar aanleiding van het 
Groenboekk Convergentie uit 1997130 vermeldt overigens een scheiding van de 
reguleringg van infrastructuur en diensten. Tegelijkertijd is echter gesteld dat dit 
infrastructuurbeleidd aangevuld kan worden door regulering, bepaald door de 
specifiekee aard van bepaalde diensten. Zodra de markten meer concurrerend 
worden,, met en door de toepassing van de mededingingsregels, kan worden 
overgegaann op een afbouw van de sectorspecifieke regulering.131 

1 2 88 Richtlijn 90/387/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de totstandbrenging 
vann de interne markt voor telecommunicatiediensten door middel van de tenuit-
voerleggingg van Open Network Provision (ONP), PbEG 1990 L 192/1 en Richtlijn 
97/33/EGG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 inzake inter-
connectiee op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele 
dienstt en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open 
Networkk Provision (ONP), PbEG 1997 L 199/32. 

1 2 99 Artikel 1 lid 2 Richtlijn 97/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 
oktoberr 1997 tot wijziging van de Richtlijnen 90/387/EEG en 92/44/EEG van de Raad 
mett het oog op de aanpassing aan een door concurrentie gekenmerkte context in de 
telecommunicatie,, PbEG 1997 L 295/23. 'Richtlijn tot wijziging van de ONP-kader-
richtlijnn en de ONP-huurlijnenrichtlijn'. 

Groenboekk over de convergentie van de sectoren telecommunicatie, media en 
informatietechnologiee en de implicaties daarvan voor de regelgeving - Naar een aanpak 
voorr de informatiemaatschappij, COM(97) 623 def., 3 december 1997. 

1 3 11 Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het 
Economischh en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's - Convergentie van 
dee sectoren telecommunicatie, media en informatietechnologie en implicaties daarvan 
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Eenn telecommunicatienetweik bestaat volgens de Interconnectierichtlijn uit "de 
transmissiesystemenn en in voorkomend geval de schakelapparatuur en andere 
middelenn die het mogelijk maken signalen tussen welbepaalde aansluitpunten 
overr te brengen via draad, radiogolven, optische of andere elektromagnetische 
middelen.""  Niet zozeer de radiogolven, maar de middelen die het gebruik van 
dezee golven mogelijk maken, vallen derhalve onder het begrip infrastructuur. 

6.6.22 Vergunningverlening 

Reguleringg van het spectrumgebruik levert een van de weinige gronden op voor 
eenn afwijking van het algemene principe dat toetreding tot de markten vrij dient 
tee zijn. Individuele vergunningen homen worden verleend om toegang te 
verlenenn tot het spectrum (artikel 7 lid 1). Een scherpere formulering van de 
ratioo hierachter had overigens kunnen resulteren in een meer uitgewerkt 
systeem.. Voor zover de ratio het voorkomen van overmatig gebruik van het 
spectrumm is, hoeft slechts een neutrale toegangsregulering ten behoeve van het 
spectrumgebruikk te worden ingesteld. Voor zover echter de vergunning een 
vehikell  is voor "doelstellingen van openbaar belang**  (overweging 4 Ver-
gunningenrichtlijn)) biedt dit een (oneigenlijk) handvat om de toegang tot de 
draadloze-dienstenmarktenn te beperken. 

Voorr de verdeling van de vergunningen zijn bepaalde randvoorwaarden op-
gesteld.. De informatie over de gekozen procedures dient zodanig bekend te 
wordenn gemaakt - met een verwijzing naar deze bekendmaking in het staatsblad 
enn het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen - dat deze informatie 
gemakkelijkk toegankelijk is (artikel 9 lid 1). De procedure zelf dient open, niet-
discriminerendd en transparant te zijn (lid 2), hetgeen reeds werd vereist door de 
(geamendeerde)) Dienstenrichtlijn.132 Alle aanvragers dienen te worden 
onderworpenn aan dezelfde procedures tenzij er een objectieve reden is voor het 
makenn van een onderscheid (artikel 9 lid 2 eerste alinea). UMeg door Commissie 
off  Hof van de betekenis van 'alk aanvragers' en 'objectieve reden' zal 
ophelderingg moeten geven over de mogelijkheden voor verschil in behandeling 
vanuitt concurrentiebevorderende maatregelen, verschil in behandeling per 
deelmarktt en verschil vanwege louter tijdsverloop. 

voorr de regelgeving - Resultaten van de openbare raadpleging over het groenboek 
[COM(97)) 6231, COM(99> 108 def. 
Artikell 3 Dienstenrichtlijn, zoals gewijzigd door de Richtlijn Mobiele Communicatie. 
Overigenss was toentertijd uitsluiting mogelijk van zittende marktpartijen bij de DCS 
18000 vergunningverlening in verband met het garanderen van daadwerkelijke 
mededinging.. Overweging 8 en artikel 2 lid 4 Richtlijn Mobiele Communicatie. 
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Dee overwegingen van de richtlijn vermelden dat wordt gestreefd naar verkorting 
vann de termijnen voor het nemen van een besluit ten aanzien van individuele 
vergunningenn voor het verstrekken van bepaalde categorieën diensten waarmee 
ingespeeldd wordt op commerciële behoeften. Hieruit kan worden geconcludeerd 
datt snelheid bij verdeling een criterium van belang is. De richtlijn bepaalt 
dienaangaandee dat reeds anderhalve maand na de ontvangst van de aanvraag in 
principee een besluit over deze aanvraag dient te worden gegeven. Deze termijn 
iss met vier maanden te verlengen in objectief gerechtvaardigde gevallen. Met 
namee in het geval een openbare aanbesteding wordt gehanteerd, mag de termijn 
wordenn verlengd (met deze vier maanden). De genoemde termijnen doen geen 
afbreukk aan eventuele internationale overeenkomsten betreffende internationale 
frequentie-- en satellietcoördinatie. Dit lijk t te zeggen dat in ieder geval de 
daarvoorr normale procedures dienen te zijn doorlopen. 

Artikell  13 behandelt de één-loket-procedure. Deze procedure behelst het af-
handelenn op een fysieke locatie van verzoeken om meerdere individuele 
vergunningenn - of het indienen van kennisgevingen in het geval van algemene 
machtigingenn - volgens een gecoördineerde procedure (artikel 2 lid 1 sub c). 
Daartoee worden een of meer lichamen aangewezen waar de aanvragen en/of 
kennisgevingenn kunnen worden ingediend. De aanvragen voor individuele 
vergunningenn worden binnen zeven dagen na registratie doorgegeven aan de 
betrokkenn nationale regelgevende instanties. Deze nemen hierop een beslissing 
binnenn de daarvoor gestelde termijnen en geven deze beslissingen binnen een 
weekk door aan de aanvrager en het lichaam waar de aanvraag werd ingediend. 

Inn de Vergunningenrichtlijn wordt overigens niet gerept van een verlening van 
vergunningenn met Europawijde dekking, noch van de mogelijkheid centrale 
beslissingsbevoegdheidd te creëren om vanuit een centraal Europees kader 
vergunningenn te verlenen - al dan niet voor deelgebieden van de Unie. Artikel 
233 van de richtlijn bepaalt wel dat een verslag moet worden opgesteld door de 
Commissiee voor 1 januari 2000. Dit verslag bevat onder meer een beoordeling 
vann de noodzaak van verdere ontwikkeling van de regelgevingstructuren met 
betrekkingg tot machtigingen, met name wat betreft de harmonisatie van de 
proceduress en het toepassingsgebied van individuele vergunningen, andere 
aspectenn van harmonisatie en trans-Europese diensten en netwerken. Wellicht 
datt dit verslag aanknopingspunten biedt voor discussie over vergunning-
verleningg op Europees niveau. 

Indienn een onderneming aan alle gestelde eisen voldoet, mag de individuele 
vergunningg niet meer worden geweigerd, tenzij de aanvragende onderneming 
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niett de informatie verschaft die nodig is om na te gaan of zij inderdaad aan de 
voorwaardenn voldoet (artikel 9 lid 3). Indien niet wordt voldaan aan de voor-
waardenn kan de vergunning worden ingetrokken, gewijzigd of opgeschort, dan 
well  kunnen proportionele maatregelen worden opgelegd om naleving te 
waarborgenn (lid 4). In het geval van schadelijke interferentie kan de nationale 
regelgevendee instantie onmiddellijk optreden. De betreffende onderneming 
dientt 'op redelijke wijze*  in staat te worden gesteld haar oordeel kenbaar te 
makenn en middelen voor te stellen om te schadelijke interferentie te verhelpen 
(lidd 5). 

6.6.33 Beperking van het aantal vergunningen 

Dee Vergunningenrichtlijn laat het beperken van het aantal aanbieders op een 
marktt toe, zij het dat deze beperking moet voorvloeien uit een essential 
requ&wjent.requ&wjent. Essential requirements ofwel essentiële eisen zijn volgens de 
definitiebepalingenn van de Vergunningenrichtlijn met-economische redenen van 
algemeenn belang die een lidstaat ertoe kunnen bewegen woruxarden vast te stellen 
voorr de totstandbrenging en/of exploitatie van telecommunicatienetwerken of 
hett verstrekken van telecommunicatiediensten.133 Onder deze redenen valt 
onderr andere het doeltreffende gebruik van het frequentiespectrum en het 
vermijdenn van schadelijke interferentie tussen radiocommunicatiesystemen en 
anderee zich in de ruimte of op aarde bevindende technische systemen. 

Dee verzameling vergunningen waarop deze bepaling betrekking heeft, is buiten-
gewoonn ruim geformuleerd. Het biedt de vrijheid om voor "de verschillende 
categorieënn telecommunicatiediensten en voor de installatie en/of het bedrijf 
vann tdecommunicatie-mfrastructuur" het aantal vergunningen te beperken met 
eenn beroep op de noodzaak efficiënt gebruik van radiofrequenties te waar-
borgen.. Zowel de netwerken als de daarmee te leveren diensten worden op deze 
manierr afhankelijk gemaakt van het spectrumbeleid. 

Eenn ander probleem is hoe te bepalen wat het aantal vergunningen moet zijn. 
Dee vraag rijst of bijvoorbeeld niet-landelijk dekkende diensten of netwerken ook 
dienenn te worden toegestaan waardoor het aantal te vergeven vergunningen snel 
kann toenemen. Het is de vraag of het een Lidstaat vrijstaat deze zaken zelf te 
formuleren.. Gezien het Europees mededingingsbeleid op grond van artikel 86 
(exx artikel 90) in samenhang met artikel 82 EG (ex artikel 86) zal een Lidstaat 
mett een beroep op het frequentiebeleid niet de marktconcurrentie kunnen 

Artikell 2 lid 1 sub d Vergunningenrichtlijn, cursivering MLV. 
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reducerenn tot een monopolistische situatie.134 Het blijf t echter lastig om de 
grenzenn van de beleidsvrijheid duidelijk aan te geven. Het aangeven van een 
minimumm aantal vergunningen voor bepaalde pan-Europese diensten is een 
mogelijkheid. . 

Dee in de Vergimnmgenrichtlijn gegeven beleidslijnen bij de beperking van het 
aantall  vergunningen zijn de volgende. De Lidstaat dient "vddoende belang te 
hechtenn aan de noodzaak ervoor te zorgen dat de voordelen voor de gebruikers 
zoo groot mogelijk zijn en de ontwikkeling van concurrentie te bevorderen" 
(artikell  10 lid 3). Alle belanghebbende partijen dienen in staat te worden gesteld 
hunn oordeel te uiten over de beperking van het aantal vergunningen. De 
redenenn voor het besluit dienen evenals het besluit zelf bekend te worden 
gemaakt.. De beperking dient met redelijke tussenpozen te worden geëvalueerd. 
Tenn slotte dient een oproep tot aanvragen voor vergunningen te worden gedaan 
(alless artikel 10 lid 2). Opvallend is dat niet wordt vermeld op welke wijze, 
terwijll  bij andere pubHcatieVbekendrnakingsvoorschriften verwijzingen in het 
Europeess Publicatieblad en/of het staatsblad dienen te worden gemaakt.135 

Evenminn is gesteld dat de informatie gemakkelijk toegankelijk dient te zijn. 
Indienn overigens later de Lidstaat van oordeel is dat het aantal vergunningen kan 
wordenn uitgebreid dient een oproep tot aanvragen voor bijkomende 
vergunningenn te worden gedaan (artikel 10 lid 4). Op welke wijze deze 
vergunningenn dienen te worden verleend - met name of dit dient te geschieden 
doorr middel van hetzelfde vergunningverleningmechanisme - wordt niet 
vermeld. . 

Dee in aantal beperkte vergunningen dienen te worden verleend op basis van 
selectiecriteriaa die objectief, gedetailleerd, transparant, proportioneel en niet-
cUscrirninerendd zijn (artikel 10 lid 3). De informatie over de criteria dient 
gemakkelijkk toegankelijk te zijn. Bovendien dient zoals gezegd voldoende 
aandachtt te worden gegeven aan de noodzaak om de ontwikkeling van 
concurrentiee te bevorderen en dient ervoor te worden gezorgd dat de voordelen 
voorr gebruikers zo groot mogelijk zijn. De vereisten voor de vergunning-
verleningproceduree zijn hiermee zwaarder dan voor overige - niet in aantal 
beperktee - individuele vergunningen. In plaats van een oordeel over individuele 
toelatingg komt hier een selectie tussen kandidaten om de hoek kijken, hetgeen 
dee zwaardere eisen aan de selectiecriteria rechtvaardigt. 

Ziee ook paragraaf 6.5. 
Inn het Frequentiebesluit (Stb. 1998, 638) wordt bepaald dat van de beschikbaarheid 
vann het document waarin de regels zijn opgenomen omtrent het aanvragen van 
vergunningenn in geval van veiling of vergelijkende toets mededeling wordt gedaan in 
dee Staatscourant. 
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6.6.44 Voorwaarden 

Aann machtigingen (in brede zin) mogen slechts voorwaarden worden verbonden 
diee in de bijlage van de Vergunningenrichtlijn zijn terug te vinden (art 3 lid 2). 
Dee voorwaarden verbonden aan machtigingen dienen objectief te worden 
gerechtvaardigdd in verband met de desbetreffende dienst en niet-discriininerend, 
evenredigg en doorzichtig te zijn. Waarborging van de nakoming van essentiële 
eisenn rechtvaardigt voor alle machtigingen het stellen van voorwaarden. Voor 
individuelee vergunningen is daar speciaal aan toegevoegd dat het toegestaan is 
voorwaardenn te stellen in verband met het doeltreffende gebruik en het 
efficiëntee beheer van radiofrequenties (bijlage punt 4.2). Van belang is overigens 
off  het frequentiegebruiksrecht zelf wordt gezien als vergunningsvoorwaarde of 
alss zelfstandig onderdeel van de vergunning. 

Informatiee over de voorwaarden dient zodanig bekend te zijn gemaakt dat deze 
informatiee gemakkelijk toegankelijk is (artikel 8 lid 3). Wijzigingen in de 
voorwaardenn zijn mogelijk in objectief gerechtvaardigde gevallen. Het voor-
nemenn tot wijziging dient op geëigende wijze bekend te worden gemaakt en 
belanghebbendee partijen moeten in gelegenheid te worden gesteld hun oordeel 
overr de voorgenomen wijzigingen te geven (lid 4). In het geval dat de richtlijn 
vereistt dat de voorwaarden voor reeds verleende vergunningen worden 
gewijzigd,, kunnen bepaalde voorwaarden worden verlengd zolang daarbij niet 
bijzonderee of exclusieve rechten zijn toegekend die niet langer zijn toegestaan. 
Ditt alles dient echter te geschieden zonder dat rechten van andere onder-
nemingenn worden geschaad (artikel 22). 

Hett stellen van voorwaarden in verband met het bijeenplaatsen en het delen van 
voorzieningenn is toegestaan (punt 4.3 bijlage). Dit is voor het opbouwen van een 
mobiele-telecommunicatienetwerkk een belangrijke voorwaarde aangezien het 
aantall  geschikte opstelplaatsen voor zenderpalen beperkt kan zijn. Het opnemen 
vann een maximale duur van de vergunningen is toegestaan onder andere in 
verbandd met het efficiënt gebruik van frequenties, zij het dat deze duur niet 
onredelijkonredelijk kort mag zijn. Nadere invulling van het begrip onredelijk is in dit 
verbandd een interessante kwestie (zie voor een nadere bespreking paragraaf 
3.6.1).. Het opnemen van een maximale duur heeft overigens geen invloed op 
anderee bepalingen met betrekking tot het intrekken en opschorten van 
vergunningenn (punt 4.4). Dit laat de ruimte om het frequentiebeleid - met name 
dee allocatie - flexibel in te richten. 

Voorwaardenn in verband met eigendom, overeenkomstig het Gemeenschaps-
rechtt of de verbintenissen van de Europese Unie ten aanzien van derde landen 
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wordenn ook genoemd als toegestane voorwaarden (4.7). Het lijk t erop dat deze 
bepalingg een aanknopingspunt biedt een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van 
radiofrequentiess als vergunningsvoorwaarde op te nemen. De effectiviteit van 
eenn dergelijk voorbehoud - in die zin dat de ontwikkeling van economische 
eigendomsrechtenn kan worden tegengehouden - is daarmee echter niet ge-
waarborgd. . 

Hett is mogelijk om op basis van een offerte, uitgebracht in het kader van een 
aanbestedingsprocedure,, de verplichtingen van de vergunningverkrijger uit te 
breidenn buiten de lijst zoals gegeven in de bijlage van de richtlijn. In artikel 8 sub 
22 wordt namelijk gesteld: "dat beperking of aanvulling van de voorwaarden 
toegestaann voor algemene machtigingen in het geval van individuele ver-
gunningenn niet is toegestaan behalve in objectief gerechtvaardigde gevallen en 
opp evenredige wijze, met name om ... dan wel om de verplichtingen weer te 
gevenn die overeenkomen met offertes die zijn gedaan in het kader van een 
proceduree van openbare aanbesteding." 

Vergoedingenn en heffingen dienen te berusten op objectieve, met-discrimi-
nerendee en transparante criteria. In verband met eventuele naheffingen is van 
belangg dat alle voorwaarden moeten stroken met de EG-mededingingsregels. 
Dezee bepaling is terug te vinden in de bijlage van de Vergunningenrichdijn. Op 
vergoedingenn als speciale voorwaarden en daarmee verbonden naheffingen 
wordtt in het onderstaande verder ingegaan. 

6.6.55 Vergoeding 

Artikell  11 van de Vergunningenrichtlijn houdt de mogelijkheid open voor de 
introductiee van economische prikkels bij de toewijzing van telecommunicatie-
vergunningen.. Ook hier rijst overigens weer de vraag of bij scheiding van de 
telecomdienstvergunningenn van de vergunningen voor input (zoals spectrum-
gebruikk of transmissiecapaciteitverbruik) voor deze diensten, in het geval 
overeenkomstigg Figuur 3.1 de verschillende markten worden gesplitst, de 
bepalingenn van de Vergunningenrichtlijn ook van toepassing blijven op alleen de 
spectnimvergoedingen. . 

Artikell  11 betreft de vergoedingen en heffingen voor individuele vergunningen. 
Vergoedingenn als onderdeel van machtigingsprocedures mogen slechts dienen 
terr dekking van administratiekosten die voortvloeien uit de afgifte van, het 
beheerr van, de controle van en het toezicht op de naleving van de toepasselijke 
individuelee vergunningen. Deze vergoedingen moeten in verhouding staan tot 
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hett ermee gepaard gaande werk. Bekendmaking moet geschieden met voldoende 
bijzonderhedenn (lid 2). 

Dee weg naar een hogere vergoeding die niet op kosten maar op marktwaarde is 
gebaseerd,, is echter niet geheel afgesneden. Lid 2 van artikel 11 bepaalt dat in 
hett geval gebruik moet worden gemaakt van schaarse hulpbronnen heffingen 
mogenn worden geïnd om een optimaal gebruik van deze hulpbronnen te waar-
borgen.. Non-discriminatie is daarbij een voorwaarde en daarnaast dient met 
namee rekening te worden gehouden met de noodzaak de ontwikkeling van 
innovatievee diensten en concurrentie te bevorderen. 

Dee bepaling dat gelet moet worden op het bevorderen van de concurrentie bij 
hett innen van een heffing voor spectrumgebruik lijk t te duiden op een 
vermeendee negatieve relatie tussen de twee zaken. Een heffing zal de vraag 
inderdaadd afremmen. Dit kan vorm krijgen in een afname van het aantal vragers 
enn in een afname van de hoeveelheid spectrum per vrager. Een heffing kan, 
indienn het laatste effect sterk is, door de bezuiniging op frequenueruimte ruimte 
scheppenn voor nieuwe spelers. Of er zich uiteindeHjk minder spelers op een 
bepaaldee deelmarkt begeven, hangt echter af van de vraag in verhouding tot het 
aanbod.. Daarbij is de resulterende situatie sterk afhankelijk van de vaststelling 
vann het aantal en de omvang van de vergunningen. De bepaling kan zodoende 
wellichtt een tegenwicht geven op de marktmacht van de overheid, indien deze 
zoo geïnterpreteerd wordt dat het vragen van een heffing niet gepaard mag gaan 
mett een oneigenlijke beperking van het aanbod. 

Watt betreft de noodzaak de ontwikkeling van innovatieve diensten te 
bevorderen,, is het de vraag in hoeverre een beslag mag worden gelegd op de 
activaa van de betaler van de vergoeding. Dikwijl s wordt betoogd dat een 
dergelijkk beslag afbreuk kan doen aan de beschikbaarheid van middelen ten 
behoevee van de innovatie binnen het bedrijf. Een heffing wordt echter bij-
geschrevenn bij de vaste kosten en zou derhalve geen enkele invloed mogen 
hebbenn op de strategische beslissingen binnen een (rationeel geleid) bedrijf. Dit 
impliceertt dat ook investeringsbeslissingen ongemoeid worden gelaten door een 
eenmalige,, van het productieniveau onafhankelijke heffing. Indien zich echter 
lrapitaalmarktimperfectiess voordoen, kunnen heffingen invloed hebben op de 
marginalee kostenstructuur en daarmee invloed op strategische bestedings-
beslissingen.. Zie ook hoofdstuk 3. 
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6.77 Samenvatting en conclusies 

Eenn belangrijke verworvenheid van de Europese bemoeienis met het 
spectrumbeleidd zijn de Europese allocatieafspraken. Het doel is te komen tot 
gestandaardiseerdee en interoperabele pan-Europese draadloze diensten. Er zijn 
echterr geen duidelijke grenzen gegeven voor de wijze waarop de nationale 
overhedenn het spectrumdeel, dat voor een pan-Europese draadloze dienst is 
gealloceerd,, mogen onderverdelen in individuele rechten. Dit geldt zowel voor 
hett aantal vast te stellen rechten als voor de inrichting van deze rechten -
bijvoorbeeldd met betrekking tot eigenschappen als verhandelbaarheid en 
splitsbaarheid. . 

Hett Europees kader kent daarnaast voorschriften ten aanzien van de 
vergunningverlening,, dat wil zeggen de verlening van vergunningen voor 
telecommunicatiediensten.. Frequentieschaarste levert volgens de Vergunningen-
richtlijnn een genoegzame grondslag op voor het vereisen van vergunningen voor 
telecommunicatiediensten. . 

Bijj  de vergunningverlening is het innen van ^heffingen' met het oog op de 
schaarstee van hulpbronnen als het spectrum in principe toelaatbaar. Heffingen 
mogenn worden gebruikt om een optimaal gebruik van een schaarse hulpbron te 
waarborgen.. De heffing lijk t derhalve als prikkel tot meer efficiënt gebruik, maar 
ookk als selectiecriterium te kunnen worden ingezet. Voor zover de heffing ook 
alss selectiemechanisme dienst doet, dient de selectieprocedure aan de daarvoor 
gesteldee eisen te voldoen. Deze voorschriften zijn gedetailleerder in het geval 
hett aantal vergunningen wordt beperkt. 

Hett belangrijkste overgangsprobleem is het vraagstuk of nieuwe marktpartijen 
opp eenzelfde wijze, dat wil zeggen door eenzelfde selectiemechanisme, op de 
marktt dienen te worden toegelaten en/of dat zij met dezelfde gebruiks-
efnciëntiemaatregelenn geconfronteerd dienen te worden. Naast het feit dat dit 
vraagstukk zich als een overgangsprobleem in de tijd kan voordoen, speelt het 
verschill  in behandeling ook over de verschillende categorieën gebruikers. De 
Verguriningenrichtujnn bepaalt dat een objectieve reden een onderscheid in 
proceduree mogelijk maakt. 
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